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Abstrakt
Bakalářská práce pojednává o životě a tvorbě malíře Bohuslava Kroupy (1838–1912), který
dosud nemá standardní monografii. Základním zdrojem informací je Kroupova pozůstalost,
kterou odkázal Náprstkově muzeu. Práce se nejdříve zaměří na jeho studia v Praze a díla
vytvořená pod vlivem profesora krajinářské školy Maxe Haushofera. Zde bude také zmíněna
tvorba jeho spolužáků. Více se pak věnuje jeho cestám do zahraničí (zejména Spojené státy
americké a Kanada), spojené s tvorbou ilustrací pro místní periodika. Bohuslav Kroupa také
vytvořil ilustrace pro svůj cestopis vydaný roku 1890 v Londýně. Záměrem práce je celkové
zhodnocení tvorby Bohuslava Kroupy a jeho postavení v rámci výtvarného umění druhé
poloviny 19. století včetně časopisecké a knižní ilustrace.
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Abstract
The bachelor thesis focuses on portraying unpublished data of life and work of a painter
Bohuslav Kroupa (1838–1912) whose monograph has not yet been written. The main source
of information is his estate, which he bequeathed to the Náprstkovo Museum. Firstly, I will
focus on his studies in Prague and the works created under the influence of the professor of
the Landscape School Max Haushofer. It will also mention artworks of his classmates.
Secondly, I will concentrate on his travels abroad especially to the United States and Canada,
which are connected with illustrations for local periodicals. Bohuslav Kroupa also made
illustrations for his travel book, published in London in 1890. The aim of the thesis is the
overall evaluation of Bohuslav Kroupa´s work (including magazines and book illustrations)
and his position within fine arts of the second half of the 19th century.

Key words
Bohuslav Kroupa, 19th century painting, Haushofer´s landscape painting school, illustrator,
traveller
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Úvod

Bohuslav Kroupa odkázal svou uměleckou pozůstalost Náprstkovu muzeu v Praze. Měla jsem
možnost ji prostudovat a díky tomu jsem se rozhodla věnovat se ve své bakalářské práci dílu a
osobnosti zapomenutého českého malíře, ilustrátora a cestovatele. Kroupa strávil celkem více
jak dvacet let života v zahraničí, a i když se do Čech pravidelně vracel a udržoval se svými
přáteli kontakty, jeho dílo zřejmě z velké části v cizině zůstalo a je momentálně nezvěstné. I
to přispělo k jeho zapomenutí. Jestliže v tisku druhé poloviny 19. století lze najít zprávy o
Kroupovi, kritiky jeho obrazů nebo jeho ilustrace, po umělcově smrti v roce 1912 již jeho
jméno figuruje jen velmi zřídka v několika katalozích výstav. Jelikož ani o jiných a to i
známějších malířích jeho generace nebo spolužácích z pražské Akademie nebyly publikovány
samostatné monografie, pak teprve ne o Kroupovi.1 Dostupná odborná literatura, která může
přispět k poznání jeho díla, tak zahrnuje knihy a statě zejména o Haushoferově krajinářské
škole na pražské Akademii, ve které studovalo množství známějších Kroupových spolužáků.
Další publikace, které jsem ve své práci využila, se věnují výstavám Krasoumné jednoty,
výtvarným interpretacím Máchova Máje a ilustrovaným časopisům v druhé polovině 19.
století.
Základní zdroj informací o Bohuslavu Kroupovi a jeho dílech tak tvoří archivní materiály,
dobové noviny a ilustrované časopisy české i zahraniční, Kroupův cestopis a dvě knihy, které
ilustroval.
Kroupa se přátelil s manželi Náprstkovými a ve své závěti odkázal muzeu v domě U Halánků
větší množství kreseb soukromé povahy, knižní ilustrace, ilustrace do českých a zahraničních
časopisů a tři olejomalby, z nichž jednu vytvořil Kroupa. Další archiválie tvoří vystřižené
novinové články shromážděné v Scrap-booku, tři zápisníky a dále několik jednotlivin,
například malířské štětce. Zápisníky ovšem neobsahují deníkové záznamy, ale kromě
několika drobných kreseb to jsou básně, krátké texty a citace vybrané od různých autorů.
Stejně tak obsahují například adresy, různé poznámky a zápisy šachových partií. Ve sbírce
historických fotografií muzea se nachází několik fotografií Bohuslava Kroupy z různých
období a vícero fotografií ze zahraničí, převážně areálu Fettes College v Edinburghu. Cenným
pramenem, díky kterému můžeme alespoň trochu nahlédnout do soukromí života Bohuslava
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Dobrodružný román pro mládež s názvem Zloděj snů. Zapomenutý příběh malíře amerického západu napsal
Otto Janka a vydal Albatros v roce 1984. Autor v doslovu uvádí, že vycházel zčásti z Kroupova cestopisu a dále
z textů v dobovém tisku o Kroupových přednáškách i z textů k jeho ilustracím.
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Kroupy, jsou dopisy, které zasílal manželům Náprstkovým. Většina byla napsána v období
jeho působení v Edinburghu. Několik Kroupových dopisů se také nachází v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze.
Další stručné archivní dokumenty týkající se Bohuslava Kroupy uchovává archiv Akademie
výtvarných umění v Praze a Archiv hlavního města Prahy. Zprávy o umělcově životě lze také
nalézt v dobovém tisku, sám Kroupa popsal své cestování v cizině v knize An Artist´s Tour.
Gleanings and Impressions of Travels in North and Central America and the Sandwich
Islands. Svými texty přispěl i do školního periodika Fettesian, vydávaného edinburskou Fettes
College, kde Kroupa dlouho působil jako profesor kreslení.
Kromě kreseb a ilustrací v Náprstkově muzeu se Kroupovy umělecké práce v Čechách
prakticky nenalézají. Národní galerie v Praze vlastní dvě Kroupovy olejomalby a jeden
akvarel, který je součástí sbírky kresby a grafiky. Další akvarel se nachází ve sbírce Galerie
výtvarného umění v Ostravě a jedna perokresba v umělecké sbírce Památníku národního
písemnictví.
Velké množství ilustrací vytvořil pro české a kanadské ilustrované časopisy. Bohuslav
Kroupa byl autorem předlohových kreseb k rytinám v prvním ilustrovaném vydání Máchova
Máje a ilustrací ke knize Ocean to Ocean. Sandford Fleming´s Expedition through Canada in
1872. Posledním příspěvkem k poznání Kroupova malířského díla bylo v roce 2016 vystavení
olejomalby, která se nachází v soukromé sbírce.
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2

Studium na Akademii výtvarných umění v Praze

Bohuslav Kroupa se narodil 30. listopadu 1838 v Praze, kde studoval, kam se vždy vracel a
kde se trvale usadil po svém návratu do Čech v roce 1905. Podle dostupných zjištění
nepocházel z umělecké rodiny, jeho otec Jan byl oficiálem. Měl sestru, která žila určitý čas
v Praze, a bratra Karla Kroupu, který se oženil s Annou Reginou rozenou šlecht. ze
Schüttelsbergu. Po smrti svého bratra se snažil finančně podporovat svoji švagrovou, která
v té době žila v Týně nad Vltavou. Bohuslav Kroupa se nikdy neoženil a neměl děti, snažil se
však postarat o děti svého bratra. Jeho synovec, který se rovněž jmenoval Bohuslav, byl
poštovním oficiálem a žil se svou ženou Terezií rozenou Drummovou v Liberci a v Praze na
Vinohradech. Po jeho smrti v roce 1910 se Bohuslav Kroupa snažil pomoci jeho vdově a
dětem.2
Bohuslav Kroupa tedy nebyl bratrem malíře Václava Kroupy a synem malíře Jana Kroupy,
jak bylo někdy mylně uváděno.3 O několik let starší Václav Kroupa (někde uváděn i Kraupa)
studoval také v krajinářském ateliéru Maxe Haushofera na Akademii výtvarných umění
v Praze. Václav Kroupa v Čechách více vystavoval a jeho jméno je na rozdíl od Bohuslava
celkem známé. V některých případech došlo zřejmě k záměně jmen nebo bylo uvedeno pouze
příjmení Kroupa, což ztěžuje identifikaci děl.
Ve školním roce 1854/55, ve svých sedmnácti letech, vstoupil Bohuslav Kroupa na pražskou
Akademii výtvarných umění, kde nejdříve absolvoval přípravné studium v elementární třídě a
poté byl přijat do krajinářského ateliéru Maxe Haushofera. K jeho působení na Akademii se
nedochovaly žádné podrobnější zprávy než základní data o přijetí do studia a jeho
absolvování v roce 1861/62.4
2.1

Krajinářská škola Maxe Haushofera

Po smrti Antonína Mánesa převzal krajinářský ateliér provizorně ředitel Akademie Christian
Ruben. Ten pak v roce 1844 pozval z Mnichova do Prahy svého švagra Maxe Haushofera,
který od roku 1845 vedl speciálku krajinomalby více jak dvacet let, než se vrátil v roce 1866,
jen několik měsíců před svou smrtí, zpátky do Bavorska. Bohuslav Kroupa studoval u
Haushofera na konci padesátých let a na počátku let šedesátých, tedy ke konci Haushoferova
působení v Praze. V té době byl již ředitelem Akademie dnes méně známý Eduard Engerth, za

2

AHMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910, karton 156, č. 15 a 16.
Ulrich Thieme – Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenen Künstler, XXI, Leipzig 1927, s. 581.
4
Archiv AVU, fond knihy, matrika 3, 1827–1854. Nacionále a klasifikační tabule 1854–1878.
3
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jehož působení škola celkově stagnovala a zaostávala za vývojem v centrech západní Evropy.5
Nicméně právě krajinářský ateliér pod vedením Haushofera vykazoval jisté modernější
směřování ve výuce. Max Haushofer vystudoval práva a v malířství byl samouk, ale byl velmi
schopný a již při příchodu do Prahy uznávaný malíř. Své vzory nacházel v německém
plenérovém malířství a náladové krajinomalbě. Do rodného Bavorska, ke kterému měl citový
vztah, se pravidelně vracel v letních měsících a vozil tam i své žáky. Přestože byl orientován
na německou malbu i prostředí, jezdil se svými žáky pravidelně skicovat i po Čechách. Jeho
výukový postup zahrnoval studie krajiny v plenéru, jak jednotlivé detaily stromů, skal a
listoví, tak kresebné náčrty širokého rozhledu po krajině zaznamenané vnějšími obrysy
s vyznačením hlavních rysů a s popisy barevnosti.6 Výsledný obraz byl pak komponován
v ateliéru, kde se často v popředí krajin mohly uplatnit detaily odpozorované přímo v přírodě,
a celek upravit tak, aby se dosáhlo určité malebnosti nebo dramatičnosti podle druhu námětu.
V duchu romantické představy velikosti přírody pak malíři ponechali krajinu bez stafáže nebo
ji doplnili drobnou stafáží odpovídající typem danému prostředí.7
Žáci měli vyjádřit typický charakter určité krajiny, ať už se jednalo o alpské velehory s jejich
údolími a jezery nebo šumavské pralesy s mokřady. Možná spíše starší generace jeho žáků,
silně ovlivněná romantickým hnutím, byla vedena ke znázornění dramatického počasí nebo
vyjádření nálady určitého denního úseku. Častým motivem bylo zachycení krajiny před
bouřkou. Havránek namaloval již v rané fázi své tvorby povedené dílo zachycující jiný
atmosférický jev, déšť.8 Jiní, jako například Adolf Chwala, malovali krajinu v soumraku nebo
noční výjevy osvětlené měsícem.9 Motivicky zahrnují obrazy malířů Haushoferova ateliéru
pohledy na alpskou krajinu s horami v pozadí a modrozelenými jezery pod nimi. Z české
krajiny jsou častým motivem partie Šumavy a Krkonoš. V detailnějších výsecích krajiny pak
často nalezneme výškové obrazy znázorňující partii lesa s horami v pozadí a s vodopádem
nebo divokou řekou. Někdy přírodní motivy doplňují osamocená stavení, chalupy, kostelíky
nebo vesničky. Dále se setkáme v tvorbě těchto malířů s lesními interiéry. Nemalou část jejich
obrazů tvoří pohledy na konkrétní místa v Čechách, často s vodním prvkem, venkovskými

5

Jiří Kotalík, Akademie výtvarných umění v Praze, In: Almanach Akademie výtvarných umění v Praze k 180.
výročí založení (1799–-1979), Praha 1979, s. 15–26.
6
V roce 1856 se povinnou součástí studia stala malba podle přírody.
7
Naděžda Blažíčková – Horová, Romantická krajinomalba Haushoferovy školy, In: Dějiny českého výtvarného
umění III/1, Praha 2001, s. 358–378.
8
Naděžda Blažíčková – Horová, Bedřich Havránek, Praha 1994, s. 14. Olejomalba Před kovárnou z roku 1843.
9
Šárka Leubnerová, Adolf Chwala (1836–1900), Praha 2011.
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staveními a historickými monumenty. Nalezneme tak opakující se motiv krajiny, které
dominují ruiny nebo silueta některého z českých hradů.
Těmto motivům se ve své rané tvorbě věnoval i Kroupa, jak můžeme usoudit z jeho obrazů
s náměty ruin Zvíkova, Kunětické hory nebo Kokořína. Stejné motivy nalezneme na drobných
kresbách, které si do svého „černého“ zápisníku s opisy básní a písní Kroupa zakreslil a
koloroval nebo rovnou maloval technikou akvarelu. Jedná se o pohledy na Kokořín [1], ruiny
Alt Pernstein (Starý Pernštejn), Zvíkov (Klingenberg), Bezděz, zříceninu Habichsteina
(Jestřebí) a Litice. Drobné kresby datované do roku 1858, mohou nejen výběrem lokalit, ale
také svým stylem připomenout Máchovy drobné kresby navštívených pamětihodností z jeho
putování po Čechách,10 pojaté v romantickém duchu. I když ty Kroupovy působí dosti
naivním dojmem, zejména kresba Kokořína. Kroupa si možná zaznamenal dojmy ze školních
studijních cest, bohužel zde ale nejsou zaznamenány žádné zážitky nebo postřehy, snad jen
některé básně doplňující kresby. Většina básní nebo jejich částí, které si Kroupa zapsal, se
nese v romantickém tónu nebo má vlastenecký podtext.11
Mezi Kroupovými spolužáky nalezneme výrazné individuální osobnosti malířství 19. století i
méně známá jména. Ze starší generace k nim patřili například Alois Bubák, Bedřich
Havránek, Adolf Kosárek, Václav Kroupa, Leopold Stephan a Matyáš Wehli. Z generačně
mladších to jsou Julius Mařák, Wilhelm Riedel, Antonín Waldhauser a František Bohumír
Zvěřina. Ve stejné době s Kroupou studovali v krajinářském ateliéru Hugo Ullik, Alois Kirnig
a Adolf Chwala. Tak jako jeho spolužáci i Kroupa čerpal ve své tvorbě ze svých malířských
základů získaných v Haushoferově ateliéru, i když se každý z nich později vydal jiným
směrem.
Přestože známe Kroupova díla, která vytvořil během studií a vystavoval jen podle názvů, i ty
naznačují umělcův výběr motivů. Kroupa se příliš nevěnoval zachycení určitého úseku dne,
zejména krajiny v podvečer nebo zářivém odpoledni, kdy jeho kolegové zachycovali denní
proměny a změny ve světelné barevnosti. Taktéž noční výjevy známe jen z jeho ilustrací v
časopisech, kde mají vyjádřit romantickou povahu určitého místa. Kromě poklidných pohledů
do krajiny nebo interiérů lesa se také zřejmě věnoval zobrazení dramatických momentů.

10

Máchův soupis Hrady spatřené.
Archiv Náprstkova muzea, fond Kroupa Bohuslav, 198 B/4. V pravém dolním rohu u kresby Kokořína
vepsáno datum 2. 7. 1858, na některých listech s kresbami je také uvedena datace 1858. U básní je většinou
připsán autor a některé jsou opatřeny datací z počátku 60. let 19. století. Z pozdější doby, zřejmě z počátku 70.
let, jsou v zápisníku zapsány také citáty různých osobností a poznámky z historie (Historica-Miscellanea).
11
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V pozdější době například namaloval ztroskotání lodi na bouřlivém moři. Taktéž vyhledával
obrazy ruin, českých hradů nebo skalních masivů dominujících na vyvýšeném místě okolí.
Z jeho raných děl, lze usoudit, že znázorňují motivy z Čech. Nemáme doklady o tom, že by
absolvoval studijní cestu do Alp a k bavorským jezerům, jako jiní Haushoferovi žáci.12
V archivu Náprstkova muzea se však nachází několik zběžných pracovních náčrtků části
krajiny s popisy u jednotlivých partií v němčině, které by mohly pocházet z Kroupových
studijních let. Některé další kresby svou jednoduchostí a nejistotou v provedení lze do tohoto
období také přiřadit. Nicméně Kroupova pozůstalost v archivu Náprstkova muzea není
inventarizována. Na mnoha kresbách jsou tužkou připsány iniciály BK, domnívám se však, že
byly připsány později, a nelze tak s jistotou rozlišit, zda se jedná o Kroupovo dílo z mladých
let nebo práci některého z jeho žáků. Na druhou stranu na přípravných kresbách pro ilustrace
do časopisů obvykle Kroupa své signatury vpisoval a nelze ani vyloučit že některé své kresby,
zejména ty které si uchoval pro sebe na památku, signoval a připojil i dataci. V konvolutu
jeho kreseb se nachází například obrázek orientálního jezdce s puškou na koni ve výskoku [3],
kde je v pravém dolním rohu vepsána datace 1852. Na kresbě je vidět, že se autor jemnou
šrafurou snažil vystihnout jednotlivé rozdílné části, draperii i srst koně, ne však příliš
dovedně.13 Datování této kresby však také není jisté, protože na jiné kresbě znázorňující
klisnu s hříbětem, provedené v podobném stylu, je uvedena datace 1863. Do stejného roku je
tu také přiřazena povedená kresba části krajiny v popředí s listnatým stromem [4]. Dále do
této skupiny kreseb můžeme přiřadit akvarel znázorňující žánrovou scénu lovu. Jiný typ
kreseb představují studie podle antických soch nebo živého modelu, v Kroupově pozůstalosti
se nachází i kresba mladého muže, která se hlásí k okruhu někdejší Berglerovy školy.
Zajímavá je kresba většího formátu zobrazující vrcholky hor z nadhledu. Na ní bylo tužkou
připsáno datum 1862 a německým textem, z kterého lze vyčíst „Untersberg“ a možná okolí
Starnbergu nebo Chiemsee.
2.2

Díla na výstavách Krasoumné jednoty

Bohuslav Kroupa se jako jeho spolužáci i profesor účastnil výstav organizovaných
Krasoumnou jednotou založenou roku 1835 Společností vlasteneckých přátel umění. Jednalo
se o největší prodejní přehlídku výtvarného umění v Čechách, od roku 1840 otevřenou i pro

12

Naděžda Blažíčková – Horová (ed.), Vrcholný romantismus, Haushoferova krajinářská škola, In: Umění 19.
století v Čechách, průvodce expozicí, Praha 2009, s. 67–82. Haushofer zajížděl se studenty pravidelně k jezeru
Chiemsee. Nejčastěji profesora doprovázel Bedřich Havránek.
13
Archiv NM, fond Kroupa Bohuslav, 201/3.
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zahraniční umělce. Většinu uměleckých děl představovaly olejomalby, daleko méně se zde
objevovala plastika nebo kresby a akvarely. Společnost vlasteneckých přátel umění, která
založila a vedla Akademii tak umožnila, aby vedle sebe prezentovali svou tvorbu profesoři a
žáci Akademie. Velké zastoupení na výstavách mělo také německé malířství a studenti měli
možnost poznat produkci i dalších evropských malířů. Přehlídky umění trpěly nedostatkem
místa. V době kdy na nich Kroupa vystavoval, byly pořádány v prostorách Klementina a od
roku 1866 v prostorách paláce Žofín. K výstavám zahajovaným každoročně na Velikonoční
pondělí, byly vydávány katalogy bez vyobrazení. Každá katalogová položka byla opatřena
číslem a stručnými údaji zahrnující jméno autora, provenienci, název díla a cenu. Zpětně lze
dohledat, zda bylo umělecké dílo koupeno privátním kupcem, institucí nebo koupené pro
losování.14
Bohuslav Kroupa se na těchto výstavách prezentoval celkem devíti díly v rozmezí let 1856 až
1867. U všech položek se jedná o olejomalby, které jsou dnes nezvěstné, a máme k nim jen
zprávy v dobovém tisku. Názvy jsou typicky všeobecné pro krajinomalby té doby, ale
můžeme předpokládat, že u všech se jedná o motivy z českého prostředí. V roce 1856, už po
dvou letech studia na Akademii, vystavil obraz Die ruine Klingenberg an der Moldau. O rok
později pak dva obrazy nazvané Partie am Plöckensteinersee im Böhmerwalde a Landschaft –
motiv aus dem Böhmerwalde.15 Prvně jmenovaný z roku 1857 opakuje motiv obrazu Aloise
Bubáka, prezentovaný na výstavě Krasoumné jednoty v roce 1855, který sklidil značný ohlas
a pochvalné kritiky.16 Ostatně Plešné jezero na Šumavě bylo jedním z oblíbených námětů
Haushoferových žáků. Například v roce 1848 mohli návštěvníci výstavy porovnat obrazy
s Plešným jezerem od Maxe Haushofera a Bedřicha Havránka, který se k tomuto tématu
znovu vrátil v roce 1861.17
Roku 1858 se Kroupa opět účastnil výstavy dvěma obrazy – Partie aus der Ruine Kunětic a
Partie aus der todten Aue im Böhmerwalde, které se neprodaly. Obraz s nekonkrétním
názvem Landschaft byl vystaven následujícího roku a koupen pro losování. Dva jeho obrazy
z dalších let byly taktéž zakoupeny pro losování. V roce 1860 Motiv aus dem Sudetengebirge,

14

Lucie Vlčková, Krajinomalba v Praze 1840–1890. Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách
Krasoumné jednoty, Praha 2009, s. 11–12. Krasoumná jednota vybrala a zakoupila díla ke slosování pro své
akcionáře. Záznamy o prodejích se nalézají v dokumentech SVPU, výročních zprávách a účetní knize prodeje
vystavených děl.
15
Bohemia, 4. 6. 1857, č. 131, příloha, s. 800. Die Prager Kunstaustellung XVII. Hodnotí jako lepší Landschaft
– motiv aus dem Böhmerwalde.
16
Jan Tomeš, Alois Bubák, Praha 1956, s. 25–26.
17
Naděžda Blažíčková – Horová, (pozn. 7), s. 362.
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o kterém se objevila zmínka v Bohemii, jako o dalším nanejvýš půvabném výhledu na hory.18
Z Pražských novin získáme i konkrétnější popis obrazu: „Motiv z hor Sudetských představuje
rytířskou tvrz, stojící na skalnaté výšině, okolo níž se táhne hluboká rokle. Koncepce by byla
dobrá, vyvedení jest však trochu povrchní.“19 V době ukončení studia, v roce 1862, představil
obraz Waldlandschaft.20 O tomto obraze napsal ve své kritice Jan Neruda,21 že Lesní krajina
je rovněž harmonická jako zdařilý obraz Krajina v lesnatých horách Adolfa Chwaly. Dále o
Kroupově obraze píše „… při něm bychom nepotřebovali ani monogramu umělcova ani
seznamu výstavního, abychom poznali původce Bohuslava Kroupu; talířovité, křiklavě zelené
listy staly se mu již nevyhnutelným dodatkem každého popředí. Obraz je pečlivě a předce
lehce vyveden, zvláště partie nižší jsou zdařeny.“ Neruda nám tak ve svém popisu obrazu
přiblížil alespoň jeden z rysů Kroupovy rané tvorby. V roce 1861 publikoval také Neruda
recenzi výstavy v deníku Čas,22 kde připsal obraz Díl osavského jezera v Šumavě (katalogové
číslo 188) Bohuslavu Kroupovi.23 „Má zcela dobré části; zvláště dobře kresleny jsou jedle.
Ráz Šumavy jest trefně nalíčen. B. Kroupa libuje sobě v tom, že do popředí dává zeleň
zvláštní, nepřirozeně křiklavou, což také na druhém obraze jeho ´Les´ pozorujeme.“
Posledním obrazem, kterým se Kroupa prezentoval na výstavě Krasoumné jednoty až po pěti
letech v roce 1867, je olejomalba Waldpartie bei Kokořin. Mezi lety 1862–1867
pravděpodobně po nějaký čas pobýval v zahraničí, ale motiv díla je opět z českého prostředí.
Je možné, že vystavil dílo, které vytvořil již dříve. I k tomuto obrazu se dochoval Nerudův
komentář: „Rovněž krásný soulad stkví se na malém a příliš málo všímaném obrázku
Bohuslava Kroupy ´Lesní krajina u Kokořína´. Ráz lesnatých pahorků kokořínských je tu
velmi věrně znázorněn a k tomu sálá ze vzduchu a keřů tak příjemný letní žár, že má vše
rozkošnou vábivost do sebe.“24
Dalších výstav se již neúčastnil. Ještě v roce 1870 lituje Jan Neruda ve svém fejetonu, že
Kroupa dosud nepřispěl žádným svým dílem na pražskou výstavu.25 Samotný Kroupa se

18

Bohemia, 31. 5. 1860, č. 128, s. 1191.
Pražské noviny, Výstava krásoumná, 23. 5. 1860, č. 122, (s. 2).
20
Bohemia, 4. 6. 1862, č. 132, s. 1327. Kunstaustellung VI. V recenzi výstavy se v Bohemii vyjadřují, že Kroupa
namaloval příjemnou cestu jarním bukovým lesem.
21
Kritické spisy Jana Nerudy VIII. Umění: úvahy, životopisy, kritiky, Praha 1911, s. 117. Publikováno 6. 6.
1862 v příloze k č. 156 Hlasu, Z umělecké výstavy IV.
22
Ibidem, s. 94. Publikováno v periodiku Čas 18. 5. 1861, č. 119, Z umělecké výstavy.
23
Oproti tomu Lucie Vlčková (pozn. 11) uvádí toto dílo pod katalogovým číslem 188, jako Partie am Offasee im
Böhmerwalde od Václava Kroupy.
24
Jan Neruda (pozn. 21), s. 175. Publikováno v Národních novinách, 20. 6. 1867, č. 53, Ze žofínské výstavy V.
25
Národní listy, 5. 5. 1870, č. 123, titulní strana. „Litujem, že poetický v kresbách svých Bohuslav Kroupa letos
ještě ničím zde nepřispěl na rozmnožení dobrých prací domácích.“
19
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v jednom ze svých dopisů z pozdějších let vyjádřil, že již nemá zájem o zasílání svých obrazů
na pražské výstavy.
Jakým způsobem postupoval Kroupa při výběru konkrétních motivů obrazů na výstavy
pořádané Krasoumnou jednotou? Za prvé můžeme uvažovat, že představil svá nejlepší díla
vytvořená během studií na Akademii. Jistě se mohl inspirovat a poučit od svých starších
spolužáků nebo přímo od profesora Maxe Haushofera obrazy s častými náměty alpských
krajin. Nicméně se zdá, že do Německa v té době necestoval a neměl možnost tamní krajinu
studovat na místě a zároveň si netroufal v těchto tématech na výstavách soupeřit se
zkušenějšími malíři. Mohl také výběr podřídit zcela pragmaticky podle toho, jaké obrazy se
na výstavách nejvíce prodávaly. Právě obrazy s motivy hradů a ruin byly žádány již od
čtyřicátých let jako doklady národní historie.26 Kroupa se mohl přiklonit k tématům
rezonujícím v okruhu návštěvníků výstav. O zaostalosti českého uměleckého prostředí té
doby ovládané německým vedením Akademie i profesory, ale také v duchu srovnávání toho,
že motivy české nebo i slovanské krajiny mohou lépe rezonovat s českým publikem, psal
Neruda ve svých recenzích na počátku šedesátých let.27

26
27

Lucie Vlčková (pozn. 14), s. 150.
Jan Neruda (pozn. 21), například s. 92.
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Ilustrace Máchova Máje

Po téměř třiceti letech od prvního Máchova vydání básně vyšlo také první knižní ilustrované
vydání Máje od Karla Hynka Máchy v nakladatelství Ignáce Leopolda Kobera. Zřejmě ještě
koncem roku 1865, jak informoval například týdeník Květy a Národní listy.28 V dobovém
tisku stručně, ale potěšeně konstatovali, že se jedná konečně o reprezentativní, ilustrované
vydání. Ještě v prosinci 1867 inzeruje nakladatel Máj, mezi jinými knihami z jeho produkce,
jako „dárek pro každého vlastence a vlastenku“, na velínovém papíře se šesti vyobrazeními za
1 zl.29
Kniha vyšla s hnědou obálkou ve formátu 23,5 x 16,5 cm v nákladu šest set kusů, z toho sto
na kvalitnějším papíru. Ilustrovaný doprovod tvoří šest kreseb, které byly převedeny do
grafiky technikou dřevorytu.30 Na druhé stránce titulního listu je uvedeno motto: Dalekáť
cesta má – marné volání! V tomto vydání chybí dedikace a dedikační báseň.
Kresby Bohuslava Kroupy zahrnující i ozdobné iniciály uvádí začátky zpěvů a intermezz.31
První ilustraci najdeme hned na začátku knihy, v úvodu prvního zpěvu. Zobrazuje mileneckou
dvojici pod mohutným dubem nahoře na skále, pod níž se rozlévá jezero, na kterém je vidět
člun. Vedle iniciály B postava Jarmily sklání v žalu svou hlavu, představuje onu uplakanou
dívku, které se milenec už nevrátí. Další ilustrace uvádějící druhou část básně ztvárňuje scénu
ve vězení. Ve sklepení věže, mezi mohutnými sloupy, přichází strážný s lampou
k zhroucenému Vilémovi. V iniciále K je zachycený drak. Třetí ilustrace uvádí první
intermezzo rejem duchů, které nakreslil jako kostlivce oděné v rubáších. Ti se vznášejí na
kopci okolo kola na sloupu, na kterém trůní lebka. Vpravo dole je znázorněn připravený rov
pro nebožtíka. Po bocích iniciály V, která evokuje svým tvarem harfu, se vine had a labuť. Ve
čtvrté ilustraci na začátku třetího zpěvu zobrazil Kroupa shromáždění lidí před kaplí, kteří
doprovázejí odsouzeného Viléma na popraviště, které je vidět v pozadí nad jezerem. Před
28

Květy, 28. 12. 1865, č. 5, s. 60. Národní listy, 24. 12. 1865, č. 293, příloha (s. 3). Karel Hynek Mácha, Máj, 1.
ilustrované vydání, nákladem knihkupectví I. L. Kobera, Praha (1865). V knize rok vydání chybí. Kateřina
Tučková uvádí, že nakladatel zadal Kroupovi ilustrování knihy v roce 1865 a o rok později kniha vyšla. Kateřina
Tučková, Výtvarné interpretace Máje, in: Aleš Haman – Radim Kopáč (edd.), Mácha redivivus (1810–2010)
sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy, Praha 2010, s. 90. V Květech z prosince 1865 sice
referují o knihách, u kterých je uveden rok vydání 1866 a které nakladatelé redakci časopisu zaslali dopředu
kvůli reklamě. V Národních listech ale Máj doporučují již ke koupi jako novoroční dárek.
29
Národní listy, 8. 12. 1867, č. 248, (s. 4); 29. 12. 1867, č. 268, (s. 3). O rok dříve v prosincových Národních
listech inzerováno „se zlatou ořízkou“.
30
Marta Slačálková, Ilustrace k dílu Karla Hynka Máchy Máj – nekončící pramen inspirace, bakalářská práce,
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, Praha 2011, s. 8. Uvádí jako rytce Antonína Řeháčka. Na několika
ilustracích u iniciál se ovšem nachází jméno rytce „Pokorný ryl“ a u jedné iniciály „ d. ú. A. Řeháčka“ – nejspíše
tedy jde o dřevorytecký/xylografický ústav Aloise Řeháčka, v kterém rytec Pokorný působil.
31
Karel Hynek Mácha, Máj, 1. ilustrované vydání, Praha (1865).
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ozdobnou iniciálou N se rozpřahuje muž s mečem nad hlavou hada. Za jezerem je vykreslena
okolní krajina, po které se „strašný lesů pán“ naposledy rozhlíží a loučí se s ní. Noční scéna
k druhému intermezzu se odehrává v temném lese ozářeném ohněm, okolo kterého jsou
shromážděni Vilémovi druzi. Před jednoduše ztvárněnou iniciálou S, je postaven kůl a nahoře
tělo nebožtíka vpletené v kole. Poslední ilustrace na začátku čtvrtého zpěvu je nejlyričtější a
představuje dvě dívky s májovými věnečky. Celá příroda kolem nich již uvadáním vyjadřuje
konec a odcházení. Do iniciály K, je umístěna sova nad lidskou lebkou.
Umístění ilustrací [5] v horní polovině stránek nad textem je v celku jednotné, liší se jen
v pojetí zdobnosti iniciál připojených k výjevům v levé spodní části. Kroupa se snažil
v kresbách zachytit nasvícení noční scény, ať už světlem luny, lucernou nebo ohněm. Je
škoda, že nemohl ztvárnit prostředí v básni také barvou. Sám Mácha popisuje krajinu
v nekonečných variantách barev, například růžovo jasné nebe, modré temno hor, zeleně
zakvítá, blankytné pásky, zlaté růže, za růžového večera atd. Kroupovy kresby vykazující
jistou schematičnost v pojetí mohly navíc utrpět převodem do grafiky. Také ale kompozice
některých scén působí vynuceně, jakoby kreslíř na malém prostoru potřeboval umístit co
nejvíce prvků.
Kroupa vytvořil doslovné ilustrace textu a vybral si motivy z básně zobrazující pověst o
Vilémovi a Jarmile, kterou však zřejmě Mácha, podle jeho výkladu Máje, nepovažoval za to
nejdůležitější.32
Proč si nakladatel Kober vybral k ilustrování právě Bohuslava Kroupu? Snad proto, že
Kroupa spolupracoval s vlivným Nerudou a také byl sto se přizpůsobit dobovému chápání
Máje. Kroupa nadto jistě patřil k obdivovatelům Máchovy poezie i osobnosti. Studoval a svá
raná díla tvořil v duchu romantismu s předobrazem náladové krajinomalby. Společný je zde
také vztah k cestování, ke krajině a pamětihodnostem i vlastenectví. V „černém zápisníku“ si
Kroupa zapsal báseň od Františka Ladislava Riegra s názvem Na smrt Karla Hynka Máchy
doplněnou o dva krátké úryvky z Máchova Máje.33 Malíř zřejmě splnil zadání a vybral
dramatické momenty nebo zajímavé prostředí z básně, uchopitelné pro širší čtenářstvo.
Domnívám se, že by Kroupovým kresbám možná prospělo, kdyby je pojal spíše jako obrazy

32

„Následující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou přírodu krásu… Pověst tedy čili děj básně nesmí se co
věc hlavní považovati, nýbrž jen tolik z děje toho v báseň přijato, jak daleko k dosažení oučelu hlavního
nevyhnutelně třeba.“
33
Archiv NM (pozn. 11).
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krajin. Jako bytostný krajinář nedokázal zcela dobře ztvárnit lidské postavy a obličejové partie
a je to bohužel patrné i na kresbách k Máchovu Máji.
Kniha s ilustracemi Kroupy byla vydána podruhé v roce 1881, u tohoto vydání ale bylo
odstraněno prosté orámování textu s rohovými vinětami. Na Kroupovy ilustrace navázala řada
dalších umělců, kteří od něj převzali některé konkrétní motivy vybrané z básně, jako
například zobrazení milenecké dvojice nebo rej duchů. Pro srovnání, do konce 19. století
vytvořili obrazový doprovod k Máji ještě Josef Scheiwl, Mikoláš Aleš, Viktor Oliva a
František Slabý.34

34

Karel Hynek Mácha, Máj, anotovaný soupis vydání 23. 4. 1836–16. 11. 2010, in: Miroslav Koloc, Ustavičné
senzace poutníka Karla Hynka Máchy, Praha 2010.
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60. léta a první cesty do zahraničí

V roce 1862 dokončil studia na Akademii a mohl se tedy vydat na studijní cesty. Podle údajů
v Tomanově slovníku absolvoval první studijní cesty nejdříve po Čechách, Moravě a Slezsku
a poté v Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii a Belgii. Od roku 1862 žil údajně v Paříži.35 Je
pravděpodobné, že přinejmenším navštívil Paříž. V 60. letech tam žil také malíř Josef
Huttary36, na jehož přátelství vzpomínal Kroupa v pozdějších letech. Podle dobového tisku
pobýval Kroupa v Paříži na jaře roku 186337, kam v té době odcestoval také Jan Neruda.
Básník zaznamenal své zážitky a dojmy z Paříže a o tom, že Kroupu potkal na různých
místech, kamkoliv se vydal, píše vtipně v malířově medailonu v Humoristických listech.38
Otázkou zůstává, jestli Kroupa zúročil pobyt v cizině v podobě výtvarných děl.39 Pokud
nějaká díla vytvořil pod vlivem francouzského umění, jsou dnes nezvěstná. Jedinou stopou,
která by odkazovala na pobyt v Paříži, zachovanou ve sbírce archivu Náprstkova muzea může
představovat drobná kresba uhlem, karikatura s podobiznou francouzského malíře Émila
Lambineta.40 Nedomnívám se však, že by kresbu vytvořil Bohuslav Kroupa. Další zmínka o
Kroupovi jako studentovi umění v Paříži, se nachází v The Fettesian, kde autor dokonce
uvádí, že se dívá na jeho obraz západu slunce v lese ve Fontainebleau.41
Lze předpokládat, že během roku 1865 pobýval Kroupa v Čechách, jelikož v tomto období
pracoval na ilustracích pro Máchův Máj. Jeho jméno je také uváděno mezi členy „Výboru
národního bazaru“, kteří zajišťovali sbírku pro výstavbu Národního divadla.42
Od roku 1866 zřejmě Kroupa působil v Praze. V článku Národních listů o schůzi učitelstva
středních a národních škol v království českém najdeme Kroupovo jméno ve spojitosti s jeho
působením na německé pražské reálce.43 Zajímavé je, že autor článku v již zmíněném The
Fettesian píše o Kroupově účasti v prusko-rakouské válce, konkrétně v bitvě u Sadové, kde
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Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, Ostrava 1993, s. 569–570. Tyto informace
ale nejsou podepřeny žádnými upřesňujícími dokumenty kromě pobytu v Paříži.
36
Josef Huttary (1842–1890) portrétista a malíř historických obrazů. Studoval na pražské Akademii, pak u
Jaroslava Čermáka v Paříži. Po návratu do Čech se usadil v Karlových Varech, měl ateliér i v Praze.
37
Národní listy, 31. 5. 1863, č. 126, (s. 3) a Hlas.
38
Humoristické listy, 22. 6. 1878, č. 25, titulní strana.
39
Prokop Toman (pozn. 35), s. 570. „Nejlepší jeho práce pocházejí z doby, kdy za svého pobytu ve Francii se
octl pod přísným vlivem soudobého umění francouzského.“
40
Émile Charles Lambinet (1815–1877) pocházel z Versaille, byl krajinářem, žákem Verneta a Corota, od roku
1860 žil v Bougival.
41
G. H. Lennox-Conyngham, The Fettesian, B. Kroupa, 1905, s. 2–5. Periodikum Fettes College v Edinburgu.
Text vyšel u příležitosti odchodu Kroupy z postu profesora kreslení, autor v něm rekapituluje Kroupův život.
42
Národní listy, 14. 11. 1865, č. 253, titulní strana. Jednatelem výboru byl Jan Neruda.
43
Ibidem, 29. 12. 1866, č. 357, (s. 2). „Německá pražská reálka zaslala výkresy tříd, v nichž působí p. Boh.
Kroupa…“.

18

měl být zraněn.44 Mezi Kroupovými kresbami v archivu NM se nacházejí dvě s válečnou
tematikou.
Následujícího roku vystavil jeden obraz na výstavě Krasoumné jednoty a v roce 1868
nakreslil větší množství ilustrací pro týdeník Světozor a Květy. Ve Světozoru byly
publikovány dvě Kroupovy kresby s motivy z Paříže, u kterých je uvedeno, že je kreslil dle
přírody. Buď tedy byl v Paříži znovu v roce 1868, nebo kreslil podle náčrtků, které si zhotovil
na místě již dříve.45
V roce 1869 otiskly Národní listy zprávu o schůzi správního výboru Umělecké besedy, kde
byli přijati noví členové. Mezi nimi uvádí i malíře Bohuslava Kroupu.46 V jiném uměleckém
spolku Kroupa nepůsobil, alespoň není uveden mezi členy Krasoumné jednoty ani Jednoty
umělců výtvorných.47
Mezi díla, která Kroupa snad vytvořil v 60. letech 19. století, patří olejomalba Horská krajina
[6] ze sbírky Národní galerie.48 K obrazu není zachovaná dokumentace s případným
určitějším datováním. Z prací, které známe, Kroupa signoval kresby nebo grafiky pro ilustrace
v časopisech a doplňoval je někdy i názvem místa, ale datace chybí. Dílo bylo představeno na
výstavě „Haushoferova krajinářská škola“ v roce 2011. Ve výstavním katalogu Michal Šimek
napsal ke Kroupově malbě, že se technickým provedením nevyrovná svému jmenovci
Václavu Kroupovi, ale kompozičně je srovnatelná s díly spolužáka Adolfa Chwaly.49 Obraz
výškového formátu zapadá svým motivem mezi raná Kroupova díla. Obrazová plocha je
rozdělena do tří plánů, v popředí kamenité koryto potoka vede šikmo divákův pohled k lesu,
na jehož okraji po pravé straně stojí dvě dřevěné boudy s rozpadlým plotem. Stromy tvořící
pomyslnou hradbu v tmavých i světlých tónech zelené, za nimiž ve druhém plánu se zdvihá
lesnatý kopec v rezavém tónu. Na pozadí se tyčí mohutné vrcholky hor se zbytky sněhu.
Nejsem si jistá, zda tuto krajinu lze spojit s Čechami.
V únorovém vydání Květů z roku 1870 se v Kronice umění výtvarného objevila zpráva, že
„Bohuslav Kroupa dokončil právě větší obraz představující vyhlídku, která se vidí blíže
44

Informace v tomto článku není možné považovat za úplně hodnověrné, neboť sám autor textu přiznává, že si
nepamatuje přesně sled událostí Kroupova života. Kroupovu účast v bitvě u Sadové zasadil v textu článku až po
jeho návratu z Ameriky, což neodpovídá reálným událostem.
45
Světozor, 7. 2. 1868, č. 6, s. 58. Ilustrace Lázně císaře Juliána a Hotel de Cluny v Paříži. Světozor, 31. 7.
1868, č. 31, s. 303. Ilustrace Cuvierův cedr v Jardin des plantes v Paříži.
46
Národní listy, 11. 11. 1869, č. 312, (s. 3).
47
Václav Ryneš, Výtvarní umělci v Krasoumné jednotě a v Jednotě umělců výtvorných, Praha 1970.
48
Národní galerie v Praze, olej, plátno, 28 x 21,5 cm, inv. č. O 5087, získáno roku 1928.
49
Michal Šimek, Haushoferova krajinářská škola (katalog výstavy), Litomyšl 2011, s. 55.
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zřícenin frydštejnských nedaleko Malé Skály. V popředí viděti malebné zříceniny tyto, pěkné
partie lesní, údolí skalnatá a lesnatá sbíhající k údolí, jímž teče Jizera. Přes tyto partie se
rozhled rozkládá daleko do kraje na krajinu hornatou, v jejímž středu se zdvihají Trosky.“
Obraz byl objednán panem Ashtonem a zaslán do Anglie.50 Ilustraci s námětem zřícenin
Frydštejna publikoval o tři roky dříve ve Světozoru.51 Autor textu v Květech lituje, že se širší
obecenstvo nemohlo seznámit s obrazem, ž čehož lze usoudit, že nebyl nikde vystaven.
V roce 1871 byl avšak vystaven jiný obraz od Bohuslava Kroupy na výstavě Umělecké
besedy. Redaktor Světozoru hodnotí přehlídku českého staršího i novějšího českého umění
převážně kladně – konkrétně plastiky od Levého. Nicméně poznamenal, že by bylo třeba
vytvořit stálou přehlídku ryze českého umění a prostory pro aktuální výstavu byly
nedostačující. O Kroupově obrazu Hrubá Skála napsal: „... svědčí o veliké píli, avšak
pronikavá červeň v popředí dává kolorit s přírodou se neshodující.“52 Dílo mohl vytvořit před
svým odjezdem do Anglie, jako obraz krajiny u Malé Skály nebo o něco dříve.
V letech 1870 až 1871 pobýval Kroupa v Anglii, Skotsku a Irsku. V dopise svému příteli
Vojtovi Náprstkovi, který odeslal z Edinburghu 15. září 1870, popisuje své cesty po Velké
Británii. Byl více jak čtrnáct dní ve Skotsku. Tři týdny v Londýně, Derby, Manchesteru,
Liverpoolu a čtrnáct dní na návštěvě u přítele v Castletonu u Sheffieldu. Dále vyjmenovává
vícero míst, která navštívil. Llandudno, ostrov Man, Glasgow, ostrov Arran, Loch Tyne,
Crinan Canal, ostrov Staffa, Oban, Loch Awe, Inverarnan, Loch Lomond, Loch Katrine,
Archeanochrochan, Trossachs, Callander, Stirling. Z Edinburghu se chtěl vydat do Perthu,
Aberdeenu a Inverness a snad na Shetlandské ostrovy.53
V následujícím dopise z prosince 1870 odeslaném z Margate v Kentu, píše o tom, že se vrátil
do Anglie po několika měsících cestování po skotských horách. Navštívil nejsevernější část
Skotska, pusté, ale divukrásné hory Ross-shire Highlands a ostrov Skye, Fair Loch a Loch
Maree, kde se zdržel nejdéle.54
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Květy, 24. 2. 1870, č. 8, s. 63.
Světozor, 29. 11. 1867, č. 21, s. 208.
52
Ibidem, 14. 4. 1871, č. 15, s. 175–6.
53
Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 52/77, dopis z 15. 9. 1870.
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Ibidem, 52/78, dopis z 28. 12. 1870.
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5

Cesta do Ameriky

O průběhu chystané cesty do Ameriky píše Bohuslav Kroupa v dopisu Vojtovi Náprstkovi
v červenci 1871 z Londýna.55 Před odjezdem stihl navštívit četné dobročinné a vzdělávací
ústavy, od kterých měl získat „reporty“ pro Náprstka. Krátce cestoval po Irsku, konkrétně
zmiňuje Belfast a Dublin. Dále již píše o plánové cestě do zámoří. Zpráva o Kroupově
odjezdu do Ameriky v srpnu 1871 se objevila i v dobovém tisku.56 V textu se oznamuje, že
Bohuslav Kroupa odcestuje 16. srpna z Liverpoolu do Kanady, odkud mu přišla skvělá
nabídka: „… aby ve společnosti tří pánů, z nichž jeden náleží k nejznamenitějším kupcům
obrazů, dva roky po Americe cestoval a náčrtky krajin zhotovoval. Obrazy, které dle náčrtků
namaluje, budou se mu zvláště honorovati. Kromě uhrazení útrat cestovních vymínil si p.
Kroupa 1500 dolarů ročně, nepočítaje v to honorář za vyhotovené obrazy.“ Z Kroupova
dopisu se navíc dozvíme, že jeho první zastávka by měla být v Quebecu. Dále, že své dva
obrazy prodal v Manchesteru. Jednalo se o krajinomalby Loch Katrine with Ben-Venue and
Ben A´an a Landscape near High Peak Derbyshire. Náčrtky krajin upřesňuje jako studie dle
přírody a za obrazy, které podle nich zhotoví, dostane zaplaceno zvlášť. Ve smlouvě bylo
vymíněno, že pokud by chtěl skončit s prací dřív než po dvou letech, musí dle smlouvy vrátit
částku za výdaje na cestu z Londýna do Quebecu. S podmínkami byl spokojen a byl potěšen,
že ho vybrali mezi více uchazeči, aniž by o místo usiloval. Vděčil prý za své štěstí svým
studiím podle přírody ze skotských hor a také znalosti více jazyků.57 Příští léto by měla
výprava dorazit ke Kordillerám a cestovat v jižní části Ameriky. Chce si do té doby co nejvíce
osvojit španělštinu. Velmi se těší „uzříti úchvatnou a vznešenou hrůzu tajemných oněch krajů
– myšlenku, která přede mnou tak často co vidina se vznášela, snad přece docílím.“ Na závěr
Náprstka prosí, aby pozdravoval všechny milé známé, kteří docházejí k Náprstkům, přátelský
kruh „u Pinkasů“ a přítele Nerudu, Hálka, Sobotku, Golla ad. Ať si na něj vzpomenou a
doplnil: „však omrzela mě již ona nevšímavost, která se i mně začasté dotkla způsobem dosti
nešetrným, obzvláště za posledním pobytu mém v Praze.“
Kroupa do dopisu připsal, že po profesoru Strakovi58 pošle katalog ze světové výstavy, část
uměleckou. Dozvídáme se tedy jednak, že Kroupa navštívil světovou výstavu v Londýně59 a
zároveň se jedná o jeden z prvních příkladů, kdy zaslal Náprstkovi pro jeho sbírky,
55

Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 52/79, dopis z 22. 7. 1871.
Národní listy, 1. 8. 1871, č. 208, (s. 2). Světozor, 4. 8. 1871, č. 31, s. 368.
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Kroupa kromě němčiny a angličtiny ovládal francouzštinu.
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Adolf Vilém Straka (1825–1872) univerzitní profesor v Londýně, emigrant.
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Náprstek navštívil jako vyslanec Průmyslové jednoty a jako člen delegace českých vlastenců světovou výstavu
v Londýně již v roce 1862. Milena Secká, Vojta Náprstek: vlastenec, sběratel, mecenáš, Praha 2011, s. 114.
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dobročinné a vzdělávací účely nebo knihovnu různé tiskoviny. Na oplátku mu Náprstkovi
posílali české noviny a časopisy, které často Kroupa dál předával českým krajanům
v zahraničí.
Vojta Náprstek (1826–1894) byl důležitou osobu pro mnohé české cestovatele, které
podporoval jak finančně, tak především dokázal pomoci radou, zprostředkoval kontakty
s krajany v zahraničí, pomáhal s propagací jejich cest i organizací výstav a přednášek. Byl
vlastencem a také pražským radním; v jeho domě U Halánků na Betlémském náměstí se
scházely významné osobnosti politického a kulturního života druhé poloviny 19. století. Vojta
Náprstek se zajímal o vše pokrokové, pomáhal potřebným, byl členem mnoha spolků. Mimo
jiné v roce 1865 inicioval vznik Amerického klubu dam orientovaného na vzdělání. Byl
zastáncem technického pokroku, zajímal se o všechny novinky v průmyslové oblasti, které se
snažil osvětou uvést do české společnosti. Založil soukromé průmyslové muzeum, které
otevřel veřejnosti v roce 1874 a o třináct let později pro sbírky nechal postavit novou budovu
na dvoře domu U Halánků. Díky štědrým darům krajanů z ciziny a mnohých cestovatelů
nakonec počtem převážily předměty etnografické a uměleckoprůmyslové. Po zestátnění a
přerozdělení sbírek do Národního muzea a Národního technického muzea bylo Náprstkovo
transformováno na muzeum, které nese jeho jméno, a opatruje mimoevropské národopisné
sbírky.60
Jedny z prvních exponátů61 přivezl Vojta Náprstek ze Spojených států amerických, kam
emigroval v roce 1848, aby se vyhnul trestu za svou účast v revolučních bojích ve Vídni a
v Praze toho roku. Většinu z devíti let na americké půdě strávil v Milwaukee ve Wisconsinu,
kde si otevřel knihkupectví. Stal se reprezentantem společnosti pomáhající přistěhovalcům,
úředním tlumočníkem a veřejným notářem pro stát Wisconsin. Zúčastnil se také mírových
jednání s dakotskými indiány.
5.1

Kanada a tvorba ilustrací

Další dopis odeslal Kroupa Náprstkovi v říjnu 187162 také z Londýna, ovšem z města toho
jména v Ontariu v Kanadě. Popsal mu bouřlivý průběh plavby přes Atlantický oceán. Vpluli
do řeky St Lawrence a 29. srpna přistáli v Quebecu. Velmi ho zaujal vzhled quebeckého
60

Milena Secká, (pozn. 59), s. 283–5. Od roku 1962 Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur.
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První indiánský předmět ve sbírce muzea byl pomalovaný ženský plášť z bizoní kůže, který dostal Vojta
Náprstek roku 1856 od náčelníka dakotských Mdewakantonů. Kateřina Klápšťová, Sbírky z Arktidy, Severní a
Střední Ameriky, in: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Průvodce, Praha 1999, s. 23.
62
Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 52/80, dopis z 2. 10. 1871.
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hradu, jehož fotku poslal, o městě se vyjadřuje jako o přepodivném. V září odjel k vodopádu
Montmorency a navštívil Montreal a Ottawu, odkud po velmi namáhavé cestě dorazil k Lake
Simcoe, kde navštívil indiánské osady kmenů Mohawk, Oneida, Cayuga, Tuscarora a
Onondaga. Po několikadenním pobytu v Tuscarora se vrátil do Toronta a přes jezero Ontario
přeplul do Buffala, kde zůstal dva dny u Niagarských vodopádů. O Londýně napsal, že má
překrásnou polohu na řece Thames a i jména ulic a významných budov připomínají hlavní
město Anglie. Kanadský Londýn v Kroupově době měl prý skoro osmnáct tisíc obyvatel, i
když před rokem 1850 tam byl jen hustý prales. V okolí byla četná naleziště, Kroupa doslova
píše: „známé proudy petrolejové“, na které se byl podívat. Hellmuth College, na kterou má
nastoupit další rok do „fine arts department“, popisuje jako velkolepou budovu „nejprvnější
toho druhu učeliště v Kanadě“ [8].63 V tak příjemném městě plánuje se uvelebit a začít s chutí
bohatý materiál, který přiveze z vandrů, zpracovávat. V době jeho příjezdu byla v kanadském
Londýně výstava podle vzoru výstav světových, ovšem v daleko menším měřítku. Na vyzvání
jeho známých tam zaslal: „nemaje žádný obraz hotový, a nechtěje s nehotovými studiemi před
veřejnost vystoupit, jednu z mých českých krajin šumavských“. V přiložených časopisech si
měl Náprstek přečíst kritiky k obrazu.64 Kroupa byl spokojen, že se jednalo o první jeho obraz
vystavený v Americe, za který dostal druhou cenu, a navíc se jednalo o českou krajinu. „Snad
je to dobrý omen pro budoucnost. Příští rok zašlu více na výstavy do Montrealu a New Yorku.
Musím na ně s heverem!“ Za dva dny má v plánu odjet na přibližně tříměsíční cestu přes
Sarnia, Lake Huron, Lake Superior, Lake of the Thousand Isles, Lake of the Woods,
Winnipeg Lake a Lake Manitoba do Fort Garry a Saskatchewan. Na cestě ho měl doprovázet
jejich černý sluha z Kuby, s kterým si Kroupa prý rozuměl i když mluvil jen španělsky. Prosil
Náprstka, aby mu napsal co se děje v Čechách a jako adresu udal Hellmuth College, odkud
mu jeho místní přátelé můžou poštu přeposlat ať je, kde je.65 Také mu poslal výtisk Canadian
Illustrated News, pro které bude vytvářet ilustrace.66 V závěru dopisu píše Kroupa o plánech
na začátek roku 1872: „K novému roku budu nazpět v Londýně a zůstanu zde až do konce
března, pak se vydáme zase všecky ve spolek v širý svět a ujednotili jsme se na následujícím
programu: do Michigan, Chicago, Nebraska, Utah, great Salt-lake, Salt-lake city, Sierra
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Pro Canadian Illustrated News vytvořil ilustraci On the Croquet Lawn, Hellmuth College, na které je v pozadí
vidět budova školy.
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Ty se bohužel v archivu NM ve fondu Kroupy nezachovaly.
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Náprstka informal, že pokud dá psaní v neděli na poštu, tak zastihne ještě loď, která každý čtvrtek opouští
Liverpool do Quebecu a zmínil také, že doručení zásilky z Rakouska do Londýna v Kanadě trvá asi dvacet dní.
Předchozí dopisy poslal Náprstkovi z Liverpoolu a Londonderry, ty ale buď do Prahy nedošly, nebo se
nezachovaly.
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Toto je jeho jediná zpráva o práci ilustrátora pro zmíněný kanadský časopis.
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Nevada a San Francisco v Kalifornii. Dále ještě nevíme.“ Rozloučil se pozdravem „Na Zdar“,
který používal v korespondenci s Vojtou Náprstkem.
Kroupa tedy na konci roku 1871 působil ve Fort Garry, začátkem roku 1872 měl být
v Londýně a pracovat jak v Hellmuth College, tak pro časopis a na jaře se vydat na další
cesty, které souvisely s jeho prací pro Flemingovu zeměměřičskou výpravu. O svých
zaměstnavatelích bohužel Kroupa v dopisech nepíše.
Prvního dubna 1872 však Kroupa píše Náprstkovi z Montrealu67 a děkuje za české noviny,
které mu poslal do Londýna. Je momentálně na krátkém výletu do New Yorku. V Montrealu
je již podruhé. Město považuje za jedno z nejkrásnějších, které kdy viděl. Poznamenává, že
díky francouzštině to tam vypadá jako „Paříž en miniature“. Zůstane tam jen tak dlouho, než
své „kšefty“ ukončí, pak se odebere dále. Okolo 25. dubna by měl být nazpět v Londýně a
začne se chystat na svůj dlouhý vandr přes americký kontinent, snad po Pacific Rail Road do
Utahu a Kalifornie. Rád by ještě ale navštívil New York, protože neví, kdy se zase dostane na
východní pobřeží. O svém odhodlání píše: „Jsem již odhodlán na všecko – padni oko nebo
zub. Člověk nepotřebuje jen aby ho pánbůh milostivě stvořil – musí bojovat světem; a chce-li
žíti, musí umět žít.” O svém výletu z konce předešlého roku do Sault St. Mary, Lake Superior
a Georgian Bay psal Náprstkovi v dopisu patrně z Detroitu.68 Na závěr mu děkuje za zaslané
Květy s Durdíkovou podobiznou69 a posílá Náprstkovi svoji fotografii [34].70
Zmiňovaný dlouhý vandr se vztahuje k výpravě, o které sepsal pojednání Reverend George
Monro Grant a publikoval je roku 1873 v knize Ocean to Ocean: Sandford Fleming´s
Expedition through Canada in 1872.71 Na titulní straně autor uvedl knihu slovy: „Being a
diary kept during a journey from the Atlantic to the Pacific. With the Expedition of the
Engineer-in-Chief of the Canadian Pacific and Intercolonial Railways“. V úvodu se Grant,
který byl sekretářem expedice, omlouvá čtenářům za kostrbatý styl vyprávění, jelikož se jedná
o deníkové zápisky psané na cestách. Itinerář výpravy nastínil již v obsahu knihy. Začátek
cesty z Halifaxu přes Thunder Bay do Fort Garry Kroupa zřejmě neabsolvoval, respektive, jak
víme z jeho dopisu, pobýval ve Fort Garry na konci roku 1871 a je možné, že některá místa
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Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 52/81, dopis z 1. 4. 1872. Psáno na hotelovém dopisním papíru, v záhlaví
uvedeno Albion Hotel, Mc Gill and St. Paul Streets, Montreal.
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Tento dopis opět do Prahy nedošel, nebo se nedochoval.
69
Dr. Josef Durdík (1837–1902) filozof, estetik, překladatel a literární kritik, také člen Umělecké besedy.
70
V archivu NM, fond Kroupa Bohuslav, 198B/11 se nachází fotografie Bohuslava Kroupy z New Yorku. Podle
věnování na zadní straně by ale měla být až z 1. 8. 1875. Rovněž matoucí je další přípis s datem 6. 2. 1879
v Edinburghu. Nedochovaly se žádné dopisy, které by se shodovaly s těmito daty.
71
George M. Grant, Ocean to Ocean: Sandford Fleming´s Expedition through Canada in 1872, London 1873.
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kvůli ilustracím navštívil sám, pouze v doprovodu sluhy. Z Manitoby výprava pokračovala
přes Fort Carlton v severním Saskatchewanu a odtud do Edmontonu. Dále k řece Athabasca a
k Rocky Mountains, přes průsmyk Yellow Head. Podél Thompsonovy řeky do Kamloops a
odtud až na pobřeží Pacifiku. Pro některé části cesty se využila i plavba na parníku. Základ
výpravy tvořila malá skupinka v čele se Sandfordem Flemingem, který sebou vzal svého
syna, a kromě Granta k ní patřil doktor, botanik, fotograf a kuchař. Na určité úseky cesty se
přidali průvodci a další muži.
Grantova kniha byla doplněna šedesáti ilustracemi a mapami. O ilustracích autor píše, že jsou
z velké části vytvořené na základě fotografií a přikládá tomu zvláštní význam. Zřejmě ve
smyslu přesnějšího zachycení skutečnosti; jsou tedy hlavně dokumentárního charakteru a
nikoli invencí ilustrátorů. V seznamu ilustrací jsou označeny ty, pro které byly jako předloha
použity fotografie. Některým autorům ilustrací Grant jmenovitě poděkoval. Za řadu
vyobrazení Dawson Route panu Desbaratsovi a jeho umělcům a také milé dámě z Ottawy,
která vytvořila ilustrace podle Grantových náčrtků. Největší dík patřil profesoru Danielu
Wilsonovi za jeho skici Nepigonského zálivu a řeky a paní Hopkinsové za poskytnutí práv ke
kopii vynikajícího obrazu Running a Rapid i když musel být bohužel zmenšen. Nakonec
poděkoval za skici Bute Inlet a Hamathco River, které vytvořil Kroupa. V souvislosti
s ilustracemi však Kroupa není nikde jmenovitě uveden. Lze předpokládat, že Bohuslav
Kroupa také patřil do oné skupiny umělců, kteří pracovali pro pana Desbaratse, vydavatele
kanadských časopisů Canadian Illustrated News a L´Opinion Publique.72 Kroupovy ilustrace
se dají v knize rozlišit díky signatuře BK nebo B. Kroupa v levém nebo pravém spodním
rohu. Navíc některé z nich jsou také zachovány v Kroupově pozůstalosti v archivu
Náprstkova muzea.
Jeho první ilustrace, v knize označená číslem dvě, má název Sault Ste. Marie (from the South
side) [10]. Uprostřed je zobrazen muž spravující rybářskou síť, po pravé straně stojí na břehu
vigvam před vlnami zbrázděnou vodou. Ilustrace číslo čtyři s názvem L. Ktsagegan, Nepigon
River [12] zobrazuje vodní plochu mezi kopcovitou krajinou. V pravém rohu v popředí
pádluje muž v kánoi. Kompozice výjevu je zvláštní neboť pravá strana je najednou a takřka
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Geoge-Édouard-Amable nebo také George Edward Desbarats (1838–1893) kanadský tiskař a vydavatel.
Převzal tiskařský podnik po otci v Ottawě, který v roce 1869 vyhořel. Svůj dům prodal roku 1870 Sandfordu
Flemingovi a peníze z prodeje investoval do Canadian Illustrated News v Montrealu, kam se přestěhoval.
Claude Galarneau, “DESBARATS, GEORGE-ÉDOUARD,” in Dictionary of Canadian Biography, vol. 12,
University of Toronto/Université Laval, 2003,
http://www.biographi.ca/en/bio/desbarats_george_edouard_12E.html, vyhledáno 17. 7. 2018.
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ve stylu náhodného fotografického záběru ukončena v půli loďky a v popředí trčí z vody jen
část sukovitého kmene stromu, zatímco velkou část obrazové plochy zabírá klidná vodní
hladina. Další ilustrace s číslem devět zachycuje pohled na Thunder Bay (from Prince
Arthur´s Landing). Domky na pobřeží, odkud vyjíždí vůz tažený koňmi, a na vodní ploše
parník se sloupem páry stoupajícím do oblačného nebe. Následující ilustrace s názvem
Oskondagee (on the road to Shebandowan) znázorňuje širší pohled na kopcovitou zalesněnou
krajinu v okolí cesty, po které běží koňské spřežení. Dřevěný most spojuje břehy řeky. Na
ilustraci Head of Lake Shebandowan vidíme svažité pobřeží zátoky s domem. Na pobřeží jsou
položeny kánoe, na kterých posedávají lidé, u mola je přistavena loďka s malým parním
strojem. Nalevo v popředí sedí žena na obrácené kánoi před vigvamem. Tato ilustrace je o
něco detailnější, kromě oblohy. Ilustrace Fort Francis patří naopak k těm jednodušeji
pojatým. Na břehu vody leží kostry člunů a na vyvýšeném návrší stojí skupina domů. Obraz
je bez stafáže a není ničím zajímavý. Nejživěji působí paradoxně kamenitý výčnělek pokrytý
nízkými keři v levém spodním rohu. Další ilustrace se zvláštním názvem Hungry Hall [13]
zobrazuje obchodní stanici na břehu řeky Saskatchewan. Výjev je pojatý jako momentka ze
života v tomto odlehlém místě, zajímavé jsou zobrazené loďky. Další zastávku na cestě
představuje Birch Creek Station on the road to Fort Garry.
Následující ilustrace vytvořil Kroupa podle fotografií. Indian Encampment on the Prairie
[11] znázorňuje skupinu týpí na prérii a Buffalo Skin Lodge and Red River Carts skupinu
odpočívajících mužů s odloženými vozy vedle týpí s meandry řeky v pozadí. Pohled na široce
rozlitou řeku z nadhledu představuje ilustrace The South Saskatchewan River. Další ilustrací
podle fotografie je Fort Carlton s jednoduchou kompozicí. Na křovinaté planině s řekou
na pozadí, se za palisádovou hradbou nachází domy. Jasper House (looking towards Roche à
Miette) zobrazuje domek pod zvedajícím se úbočím hor. Následující ilustrace Jasper Lake
(looking South) není zpracována podle fotografie a Kroupa zde mohl využít své zkušenosti
krajináře. Jezero zakreslil v údolí zalesněných hor, jejichž nejvyšší vrcholy pokrývá sníh.
Bohužel na tomto typu ilustrací, kde je vše zjednodušeno v rámci možností reprodukční
techniky, nemohl malíř předvést své schopnosti.
Další skupina ilustrací byla vytvořena podle fotografií a je si pojetím velmi podobná. První
z nich je Mount Milton from Albreda Lake, představující pohled na vysoké hory za hradbou
stromů, které v popředí doplňuje několik suchých kmenů. Above the Forks of the North
Thompson zobrazuje opět vysoké hory se zasněženými vrcholky doplněné v popředí řekou
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s lesnatými břehy.73 Ilustrace Mount Cheadle má velmi jednoduchou kompozici. Spočívá
v přímém pohledu na zalesněné svahy pohoří s dvěma vrcholy. Další s názvem At the
Confluence of Muddy and N. Thompson Rivers se podobá svým pojetím předchozím
ilustracím a kromě větší vodní plochy tu opět vidíme zalesněné břehy a majestátní vrcholy
hor. Na ilustraci The Assiniboine Bluff zobrazil Kroupa na výšku prudký zvrásnělý sráz řídce
porostlý stromy nad vodní hladinou. Pohled na vinoucí se širokou řeku, rozlévající se pod
nižším pohořím znázorňuje výjev From Kamloops (looking northerly). V popředí na pravé
straně rozrušuje obraz stromek trčící z břehu. Osadu Yale na řece Fraser představuje ilustrace
Yale (Head of Navigation on the Fraser). Řada domů podél řeky je zasazena do hlubokého
údolí. Poslední Kroupovou ilustrací vytvořenou podle fotografické předlohy je Great Valley
of Peace River (through the Rocky Mountains). Ilustrace je přesným obrazem názvu: velké
údolí, v kterém se rozlévá klidná řeka, doplňuje po pravé straně v pozadí pohoří. V pravé
spodní části ilustrace spočívá člun na hladině, muž sedící uvnitř pozoruje krajinu.
Tři další ilustrace zobrazují krajinu okolo řeky Hamathco (respektive Homathco v dnešní
provincii Britská Kolumbie v jihozápadní části Kanady). Bute Inlet (looking towards Neadle
Peak Mountain) je vyobrazením zátoky s loďkami v popředí, zatímco na pozadí se tyčí
zasněžená hora. The Hamathco (looking up from head of Bute Inlet) zobrazuje řeku v hornaté
krajině, v pravé spodní části je podivně umístěno jakési dřevěné zábradlí. Další pohled na
řeku ilustruje The Hamathco below the Defile, kde před masivním pohořím zatáčí řeka. Přes
řeku se snaží dostat muži na loďce pomocí zavěšeného lana.
Ilustrace v knize jsou vytvořeny převážně v jednoduchých linkách, v částech, kde je naznačen
například hustší porost, není listoví propracováno, ale jen naznačeno změtí čar. Naznačuje to
rychlý způsob provedení práce a důvodem je také zřejmě technika tisku. Ilustrace vykazují
vcelku jednotný styl s několika výjimkami vytvořenými podle fotografií, na kterých postavy
vypadají, jako by byly okopírovány. Jedná se například o ilustraci Fort Edmonton
s šablonovitou postavou muže pózujícího na okraji útesu. Naopak vyniká několik ilustrací
s námětem Caledonian Valley a Yellow Head Pass, jejichž autorem je pravděpodobně umělec
se signaturou WS. V ilustraci s názvem Caledonian Valley (looking towards Yellow Head
Pass) vytvořil přesvědčivý obraz hornaté krajiny. Ve srovnání s těmito zřejmě nejlepšími
ilustracemi v knize jsou Kroupovy kresby jednodušší v kompozici i vykreslení struktury
skalnatých hor a dalších krajinných partií. Neobvyklou ilustrací od neznámého autora je mezi
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Celostránková ilustrace Bohuslava Kroupy s názvem Krajina u řeky Thompsonovy, kde zobrazil detailnější
výsek krajiny, se skalnatým svahem v popředí, byla publikována v časopise Květy v roce 1881.
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ostatními krajinnými motivy zátiší typu vanitas. Zobrazuje lebku položenou na knize,
cestopisu o dobývání západu, doplněné v popředí zřejmě indiánskými předměty. Název zní
Skull of the Headless Indian.
Kroupa vytvořil pro knihu celkem dvacet pět ilustrací, z toho pro třináct bylo použito
fotografií jako předlohy.
V závěrečném shrnutí sepsal Grant přehled navštívených míst, délku jednotlivých tras po
souši i po vodě. Dokonce rozdělil procestované vzdálenosti na ty, které uskutečnili
cestovatelé železnicí, koňmo a po vodě na parníku nebo kánoích. Dohromady procestovali od
1. června z Halifaxu na východním pobřeží Kanady do 11. listopadu 1872 do Victorie na
západním pobřeží 5 314 mil.
První vydání Grantovy knihy Ocean to Ocean se setkalo s úspěchem, a tak byla znovu vydána
v roce 1877.74 Text druhého vydání byl sice rozšířen a revidován, kniha ale měla být levnější,
a tak v ní zůstalo jen sedm ilustrací z původních šedesáti. Mezi nimi jsou i tři Kroupovy
ilustrace, ale byly značně upraveny. Kroupa zřejmě poskytl práva pro kopii ilustrací. Chybí tu
jeho iniciály BK, místo toho nalezneme značku „Bureau of Illustration Buffalo, NY“.
Ilustrace byly zvýrazněny v obrysových liniích, upraveny poměry jednotlivých částí i
pozměněny v takových detailech jako například tvary křovisek v popředí. V ilustraci Sault
Ste. Marie byly neuměle přidány proudy světla z oblohy. U ilustrace Buffalo-Skin Lodge and
Red River Carts byly ořezány rohy a zobrazení The Hamathco, below the Defile utrpělo
nekvalitním tiskem, který setřel přechody mezi jednotlivými částmi.
Bohuslav Kroupa, jak již bylo zmíněno, pracoval pro kanadský časopis Canadian Illustrated
News.75 Týdeník se sídlem v Montrealu založil George Desbarats a vycházel v letech 1869 až
1883. Časopis díky svému vydavateli, který se zajímal o inovativní tiskařské techniky, proslul
publikováním „půl tónových“ fotografií. Kroupa pro Canadian Illustrated News vytvořil
celkem sedmdesát tři ilustrací76, respektive předlohových kreseb. První se objevila ve vydání
z 2. prosince 1871, na které je zachycen požár v městě London (Ontario), kde Kroupa
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George M. Grant, Ocean to Ocean: Sandford Fleming´s Expedition through Canada in 1872, New York 1877.
Library and Archives Canada, Canadian Illustrated News, http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/canadianillustrated-news-1869-1883/Pages/canadian-illustrated-news.aspx, vyhledáno 19. 7. 2018.
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pobýval. Naopak poslední Kroupova ilustrace byla publikována 23. srpna 1873. Na ilustracích
uváděl svoje iniciály nebo signaturu Boh. Kroupa.
Motivy zahrnovaly aktuální události, ať už dramatické jako požáry, ruiny domu po hurikánu
nebo zábavné akce, například závody plachetnic a návštěvy významných osobností. Četné
pohledy na města a konkrétní stavby a různá místa v okolí Montrealu, Ottawy, řeky svatého
Vavřince nebo i vzdálenější místa v provincii Quebec či Ontario. Dále různé technické stavby,
například továrny nebo stavidla na řece. Kroupa se chopil příležitosti a vytvořil i ilustrace
s mnoho figurálními scénami zobrazující například železniční dopravu.77 Jiný typ představuje
scéna nočního lovu ryb. Setkáme se i s ilustracemi, které Kroupa vytvořil podle náčrtu jiného
autora. Na začátku roku 1873 použil časopis ilustraci Yale, the Head of Navigation on the
Fraser River, kterou Kroupa vytvořil pro knihu Ocean to Ocean.
Některé Kroupovy ilustrace z Canadian Illustrated News se také nacházejí v jeho pozůstalosti
v Náprstkově muzeu. Jedná se například o žánrové scény s názvem The Street Troubadour
[14]78 nebo Interior of a Peasant´s Cabin, in Suabia. Kresby s krajinnými motivy The Falls of
the River Maskinonge, at Ste. Ursule a bizarními přírodními útvary nebo plachetnice na moři
a dokonce i vodní příšery na ilustraci Le Monstre du Lac Eutopia, Nouveau-Brunswick [15].79
Překvapivě vytvořil Kroupa i humornou ilustraci s názvem Ringing the Changes, která
zobrazuje ženy i muže v dámských kloboucích. K této ilustraci můžeme přiřadit Kroupovu
kresbu [9] z archivu Náprstkova muzea. V Kroupově scrap–booku80 je výstřižek z Canadian
Illustrated News z roku 1872 s oznámením o publikování Kroupovy ilustrace s názvem
Happy day of Childhood, kterou měl vytvořit podle svého akvarelu.
Dalším kanadským časopisem, který také vydával George Desbarats bylo L´Opinion
Publique. Je pravděpodobné, že Kroupa vytvářel ilustrace i pro tento časopis, jak je uvedeno
v Tomanově slovníku.81 Nepodařilo se mi ale bohužel dohledat žádné relevantní dokumenty
k potvrzení této informace nebo spojit konkrétní Kroupovy ilustrace s tímto časopisem. Jediná
další zpráva pochází z novin Posel z Prahy ze září 1872, kde byl přetlumočen Kroupův dopis
77

Ilustrace The Cheap Excursion „One Fare There and Back“, publikovaná 6. 7. 1872.
Ilustrace publikovaná 17. 2. 1872. Archiv NM, fond Kroupa Bohuslav, 200/1. V archivu se tato ilustrace
nachází ve větším formátu, v pravém dolním rohu signovaná Boh Kroupa. Na zadní straně byl přilepen výstřižek
z novin s textem: „The Village Troubadour: In this life-like little sketch our revers will recognise the facile
pencil of Mr. Bohuslav Kroupa, of Hellmuth College, London, Ont., whose productions in our pages have
already attracted some attention by their peculiar genre. The sketch is one which interprets itself.“
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Ilustrace publikovaná 30. 11. 1872. Archiv NM, fond Kroupa Bohuslav, 200/1.
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Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 198A, Scrap–book č. 91.
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Prokop Toman, (pozn. 35), s. 569–570.
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Náprstkovi. Zde autor uvedl, že se Kroupa vrátil z Kalifornie do města Londýn v Ontariu, ale
dostal lepší nabídku na práci: „rozhodnul jsem se přijmouti nabídnuté mi několikráte místo
při obrázkových listech Canadian Illustrated News a L´opinion publique, a proto odcestoval
jsem zase do Montrealu. Přiměl mě k tomu předně větší plat (totiž L 400 – šterlingů) a za
druhé výhoda, že mohu býti ve velkém městě, kde mi bude možno rychleji se obeznámit
s obecenstvem…“
5.2

Dobrodružné cesty

Po skončení prací v Kanadě mizí Kroupova stopa kdesi na americkém kontinentu a s jistotou
se o jeho pobytu dozvídáme až z jeho dopisu z New Yorku ze srpna 1874.82 Náprstkovi
dlouho nepsal, protože pobýval v poslední době většinou na venkově kvůli strašnému horku,
ve kterém se v New Yorku nedalo vydržet. Byl na Hudsonu ve West Pointu, v Newburghu a
Albany, krátký čas strávil v Patersonu (New Jersey) a v Huntington Harbour (Long Island).
Poděkoval Náprstkovi za zaslání českých časopisů, které po přečtení přenechal v Café
Cosmopolitan dalším Čechům, kteří nejvíc bydlí právě v té čtvrti. Národní listy bylo možno
číst v Café International a Slavii v Cooperově čítárně. Náprstkovi poslal na oplátku několik
čísel nového časopisu, který začali vydávat čeští krajané v New Yorku.83 Přestože krajanů
bylo podle Kroupy v New Yorku až deset tisíc, nezaložili ještě žádný spolek na rozdíl od
Baltimoru, Chicaga nebo Clevelandu. Našel také vícero českých rodin v Morissanii
(Westchester County).
Za pobytu v New Yorku namaloval několik obrazů, které „šťastně“ až na jeden prodal
v Americe a do Anglie. Další jeho zastávkou byla Philadelphie, kde měl nakreslit několik
kartonů křídou. Doufal, že tam získá práci. Nevěděl, kam by mu mohl Náprstek napsat příště,
nehodlal se do New Yorku vrátit v brzké době.
Dopis z konce roku 187484 odeslal Kroupa z Philadelphie, kde strávil poslední čtyři měsíce.
Scházel se tam s českými krajany. Další cestu plánoval přes Baltimore do Jižní Ameriky, ale
chtěl být zpátky na Světovou výstavu.85
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Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 52/82, dopis z 26. 8. 1874 na hlavičkovém papíru Grand Central Hotel,
Broadway.
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Deník New Yorské listy vycházel od 1874, asi až do 1966.
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Archiv NM, fond Náprstek Vojta, 52/83, dopis z 22. 12. 1874.
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Světová výstava ve Philadelphii se konala od května do listopadu 1876, první na americkém kontinentu,
k výročí sto let nezávislosti.
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Během roku 1875 podnikl Kroupa četné cesty, které stručně popsal v dopisu z ledna 1876.86
Náprstkovi napsal naposledy téměř před rokem z Washingtonu a tento dopis psal ze San
Francisca v Kalifornii, kde nebyl poprvé. Než tam dorazil, cestoval přes Charleston a
Savannah do Jacksonville na Floridě. Dále zmínil jedno z nejstarších městeček v Americe St.
Augustine. Parníkem po dost nepříjemné plavbě v mexickém zálivu se dostal do Aspinwallu
v Panamě. Tam mu začala celá řada nehod a neštěstí, která mu pokazila plánovou cestu dál na
jih. Právě v době, kdy se „kochal“ z krásy, bujnosti a pestrosti panamské tropické vegetace,
dostal záchvat zimnice. Jeho zdraví bylo podlomeno, a proto nepokračoval v cestě na jih.
Místo toho odplul do New Orleans.
Po uzdravení cestoval po řece Mississippi až do St. Louis. Krátce poté pokračoval přes
Council Bluffs a Omahu, aby se vydal na západ. O městu Omaha Kroupa napsal, že má již ráz
„západního města“. Setkal se tam s krajany, kteří žili v pěkné české osadě v blízkosti města.
Dále za Omahou cestoval pustinou, kterou podrobně popsal. Psal o prérii, kde občas narazil
na stáda dobytka, ale jinak ji popisoval jako vyprahlou rovinu, kde dříve putovalo mnoho
ubohých vystěhovalců. Krajina mu připadala nudná a jízda po železnici zdlouhavá, že ani
nezpozoroval blížící se Rocky Mountains. Cesta pokračovala ještě smutnější písečnou
krajinou a byl rád, když vlakem dorazil do Ogdenu, kde si udělal neplánovanou přestávku.
Ogden popsal jako první mormonskou osadu, která vzbuzovala příjemný dojem. Další den
pokračoval do Salt Lake City, hezkého mormonského městečka. Tam zůstal delší dobu a
navštívil všechny zajímavosti, například „Tabernakel“, prý podivně stavěný kostel přeplněný
každý den pobožnými lidmi. Poté pokračoval železnicí po Central Pacific Route dále na
západ, podél které viděl další nudnou krajinu planin a „great american desert“. Zde si znovu
Kroupa zoufal ze smutného dojmu z krajiny, a dokonce si stěžoval na pálení soli v očích a
v hrdle. V Renu opustil dráhu a zajel navštívit Virginia city v Nevadě, které utrpělo požárem.
Cesta po železnici pak Kroupovi už ubíhala lépe, protože se krajina změnila a přiblížilo se
pohoří Sierra Nevada směrem ke Kalifornii. Ze Sacramenta cestoval po řece na parníku do
San Francisca. V San Franciscu pak delší čas pobýval u českého krajana.
O pár měsíců později napsal Kroupa Náprstkovi znovu,87 aby ho zejména zpravil o založení
prvního českého spolku v San Franciscu, na kterém se podílel. V té souvislosti mu zaslal
peněžní poukázku na předplatné českých časopisů a novin pro spolek. V souvislosti s českými
krajany a vlastenectvím zmínil, spíše v negativním světle, manžele Korbelovi, jejichž adresu
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mu poskytl Náprstek.88 V dalším dopisu89 pak vylíčil požár, který vypukl v noci na Brannan
street a pohltil celou řadu továren, domů a nemocnici. Také továrna bratrů Korbelů a jejich
dům skončil v plamenech. Shodou okolností probíhalo blízko zrovna shromáždění v české
Besedě a mnozí běželi hned pomáhat svým krajanům, kteří bydleli nebo měli živnost v této
oblasti.
Dopis ze San Francisca byl posledním z Ameriky, který se uchoval v Kroupově pozůstalosti.
Několik zpráv o českém spolku Beseda a Bohuslavu Kroupovi se ještě zachovalo
v novinových výstřižcích.90 V roce 1874 navštívil český spolek v Baltimoru, kde promluvil o
Vojtovi Náprstkovi a přednesl přednášku o bitvě na Bílé Hoře a jejích následcích. Čtvrtého
července roku 1876 slavili Den nezávislosti v české Besedě v San Franciscu. Pro tu příležitost
vytvořil Kroupa „dva velmi pěkné a mistrně olejovými barvami vyvedené české lvy“. V jiném
textu je Kroupa zmíněn jako jednatel, který měl zahajovací řeč na první zábavě spolku
Beseda. O svých cestách po Americe vyprávěl v českém spolku v Chicagu, kde pobýval
v květnu 1877.
1. června 1877 obdržel Kroupa Naturalization Papers v Chicagu (County of Cook, State of
Illinois).91
5.3

Díla vzniklá v Americe / inspirovaná Amerikou

V roce 1873, během Kroupova pobytu v Americe, vyšla ve Světozoru zpráva, že Bohuslav
Kroupa patřil mezi malíře, jejichž díla vystavil knihkupec a galerista Mikuláš Lehmann ve
svém obchodě na pražské Ferdinandově třídě.92 Bohužel nevíme, o jaký počet Kroupových
prací se jednalo, a neznáme ani možné náměty. Předpokládám, že se jednalo o obraz nebo
více obrazů, které Kroupa namaloval ještě před svým odjezdem do Ameriky. V časopisu Zlatá
Praha93 byl později, v roce 1914 otištěn článek o změnách vzhledu Smíchova a vltavských
ostrovů. Je v něm také zmíněno, že MUDr. Fučík ze Smíchova si nechal od B. Kroupy
namalovat obraz Židovského ostrova z roku 1875, jelikož ostrov tehdy patřil jeho rodině.
Z reprodukce v časopisu se mi bohužel nepodařilo zjistit, zda se opravdu jedná o obraz od
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Bohuslava Kroupy. V případě, že autorem obrazu byl Bohuslav Kroupa, nemohl ho
namalovat v roce 1875.
Jak již bylo zmíněno, Kroupa během pobytu v Americe tvořil ilustrace pro kanadský časopis
Canadian Illustrated News, dále pro knihu Ocean to Ocean a několik svých obrazů prodal
v Americe a Anglii. Do Čech přivezl nebo později zde vytvořil díla s motivy z jeho cest po
Americe. Kroupa po návratu do Prahy pozval své přátele na přednášku o svých cestách po
Americe konající se v čítárně Amerického klubu dam v domě U Halánků.94 Při té příležitosti
hodlal vystavit své skici, akvarely, dřevotisky a fotografie. Je možné, že některé skici použil
při svých dalších přednáškách v Čechách. Jinou příležitost k vystavení svých děl ale zřejmě
neměl nebo ji nevyužil, protože brzy zase odcestoval do ciziny.
Jeden z akvarelů, který Bohuslav Kroupa možná vystavil U Halánků, nese název Redwood
Forest in California [16] a nachází se ve sbírce Národní galerie v Praze. Zobrazuje vnitřek
lesa, jeho spodní partie, ve kterých proudí světlo mezi mohutnými kmeny stromů. Malíř
zachytil krátkými tahy štětce zvrásnělou strukturu kmenů i jemné listoví. Do převažujících
barev hnědé a zelené přidal i odstíny šedé, žluté, béžově-růžové a nafialovělé tóny. Přes
zdánlivou roztříštěnost působí celek harmonickým dojmem. Atmosféra místa působí, jako by
byl akvarel malován v plenéru. Spíše ale na místě vytvořil pouze skicu a dílo propracoval
v ateliéru. Drobné a oddělené tenké tahy štětce jsou poznatelné i na jiných Kroupových
dílech.
Další Kroupův akvarel s názvem Průsmyk Sierra byl také součástí sbírek Národní galerie
v Praze, ale pocházel z Waldesovy sbírky a v roce 2005 byl nabízen na aukci uměleckých děl.
Zcela jiný motiv zachytil Kroupa na olejomalbě s názvem Ztroskotání parníku ‚Atlantic‘
v úžině Belle-Isle-ské na pobřeží Labrador-ském [29]. Název odkazuje k místu – na
poloostrov ve východní části Kanady. Na zadní straně obrazu je název napsaný i ve
francouzštině. Obraz malíř pravděpodobně namaloval až po svém příjezdu do Edinburghu,
před únorem 1880, kdy obraz vystavil na výstavě Royal Scottish Academy. 95 V pravém
dolním rohu jsou uvedeny iniciály BK. Malíř na obraze zachytil dramatickou situaci
odehrávající se v blízkosti skalnatého pobřeží, na kterém leží žena, znázorněná v popředí
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obrazu. V centrální části výjevu opouští loďka s pasažéry potápějící se parník. Kroupa
zobrazil rozbouřené moře v jasné modři, z kterého se vzdouvají v poryvech větru proudy bílé
zpěněné vody. Skaliska i vodní plochu ztvárnil Kroupa krátkými oddělenými tahy štětcem.
Kompozici obrazu škodí nepřesná perspektiva lodi v poměru k pobřeží.
Další americké téma zpracoval Kroupa na čtveřici akvarelů.96 U prvního s názvem Rio GilaArizona [17], je připsáno tužkou i datum 6. 4. 1877. Lze se domnívat, že na podkresbách
tužkou pracoval přímo na místě a později ho dokončil v akvarelu. Na několika místech, pro
zdůraznění určitých detailů, použil zřejmě i kvašové nebo olejové barvy. Na tomto akvarelu
zobrazil tři indiány na koních před týpí. Na pozadí působí exotickým dojmem vysoké stromy
připomínající palmy. Celek je zachycen světlými, svítivými barvami. Druhý akvarel s názvem
Yuma Arizona [18] nepředstavuje jednotný výjev. Kroupa zde nakreslil čtyři jednotlivé
postavy. Největší z nich představuje ženu nesoucí na zádech košík s dítětem. U každé osoby
je připsáno tužkou indiánské jméno. Jedná se o kmen Parushapatů, u kterého Kroupa zřejmě
nějaký čas žil. Zaznamenal zde i předměty, které indiáni používali a jsou zajímavé
z etnografického hlediska. Akvarel s názvem Cree Indians Winnipeg, Manitoba představuje
sedící domorodé obyvatele, ženu a dva muže. Na posledním akvarelu Lake Winnipeg,
Manitoba [19] zachytil podobizny čtyř indiánských mužů. Dvě podobizny nejsou dokončeny
a vidíme tak, jakým způsobem Kroupa k práci přistupoval, v tomto případě si nejprve vytvořil
detailní kresby tužkou.
Několik dalších kreseb z archivu Náprstkova muzea s jinou tematikou, ale vytvořených
rovněž v Americe, představuje změť námětů. Například kresba domu se zahradou, kde
několik osob hraje kroket, zobrazená z nadhledu. Další kresba většího formátu zachycuje lesní
partii s vodopádem. Na zadní straně je tužkou připsáno Rio Yaqui, Sonova, Mexico, Aug st
1877.97 V poslední řadě pár malých kreseb soukromého rázu zobrazuje ženské portréty nebo
akty, ale je zde vždy připsáno i jméno konkrétní osoby a lokalita.
Poslední skupinu děl představují ilustrace publikované v časopisech. Několika ilustracím
pocházejícím z Kroupovy pozůstalosti chybí přesná identifikace periodika, i když s velkou
pravděpodobností šlo o již zmíněné Canadian Illustrated News a L´Opinion Publique. Jedná
se však o zajímavé náměty, například výjev ze hřbitova, kde si na náhrobku můžeme přečíst:
„George Spaight, Charles E.F.Lodge. Drowned in Lachine Rapids May 24th 1871. A tribute
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of respect from Canadian press [20].“ Nebo mnohofigurální scéna na ilustraci s názvem
Service dans le Tabernacle des Mormons, a Salt Lake City [21].98
Kroupovy ilustrace inspirované pobytem v Americe se v českých časopisech objevily v roce
1878 a v následujících letech. Světozor publikoval trojici ilustrací Pobřeží Labradorské,
Indiánské pohřebiště a Požár v prérii [22].99 Poslední dvě jmenované ilustrace mají zvláštní
význam vzhledem k tomu, že z nich čerpal inspiraci Mikoláš Aleš pro svůj cyklus Živly
dokončený roku 1881.100 V cyklu kreseb vytvořil sedm obrazů, v kterých vzdal poctu
americkým indiánům. Ve velmi podrobné studii popisující vznik tohoto cyklu uvedl Jaromír
Neumann některé konkrétní motivy z Kroupových ilustrací, které Aleš v pozměněné formě
použil. Z ilustrace Indiánské pohřebiště například tvar člunu duchů s opěrami a vyrytými
kresbami a další detaily, které se objevují v přípravných kresbách i na definitivním listu
Manito, kde jsou umístěny dvě takové lodi na skále. Čluny duchů, tedy lodě mrtvých, použil
Aleš i později na titulním listě Živlů. Zádě lodí nenakreslil, možná proto, že na Kroupově
ilustraci jsou zakryté porostem a Alšovi tak chyběla předloha.
Ilustrace Požár v prérii byla jednou z inspirací pro Alšovu kresbu Oheň. Prchající bizoni,
tráva ohýbaná větrem, ale i celková atmosféra výjevu včetně zděšení koní. Aleš však místo
dokumentární ilustrace vytvořil komponovaný obraz, alegorii tragického osudu Indiánů.
Ilustrace doplňovaly články popisující zmiňované výjevy, které měly ještě podpořit celkový
vjem z ilustrací. K výjevu požáru se zachovala zajímavá zmínka v dopisu od Bohuslava
Kroupy, který adresoval svému příteli Primusu Sobotkovi.101 Požádal ho totiž o vytvoření
textu k ilustraci: „Přál bych si jen krátkého textu k oné ilustraci, psaného tak živě a
dramaticky jak Joaquin Miller popisuje požár prérie v básni ‚Kit Karson´s ride‘. Ilustrace
moje představuje takou scénu, jak hejno bůvolu se žene, a mezi nima v strašné směsici
Indiani, které zanechavše stány, ujíždějí koňmo k nejbližší řece, kde všecky – zvířata jak lidé,
se vrhnou ve vodu, a tak si životy zachránějí před usmrcujícím horkem. Nemohl by jste mě
příteli napsat jen krátký avšak živý text (v próze toť se rozumí) k oné ilustraci?... to víte sám
dobře jak hloupý často text se u nás k ilustracím přivěšuje. Já jsem takou scénu zažil
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v Arizoně poblíže řeky Rio Gila, … Vpleťte tam stáda bůvolu, antelop, koyotu, divokých koní,
Indianu; oblaky černého dýmu, vždy více a více rostoucí horko, hrozné řvaní klesajících,
horkem umdlelých zvířat atd.“
V roce 1881 vyšel v časopise Květy102 text od Bohuslava Kroupy s názvem „Ke Skalným
horám. Úryvek z cestovního deníku“ doplněný jednou celostránkovou ilustrací, která
zachycuje krajinu u Thompsonovy řeky a druhou velkou ilustrací s pohledem na Skalné hory.
5.4

Cestovatelské přednášky a cestopis

Po svém návratu do Prahy v roce 1878 uspořádal Bohuslav Kroupa několik cestovatelských
přednášek, kde seznámil české publikum se svými zážitky z cest po Americe. Inspiraci a
pomoc mu jistě mohl poskytnout Vojta Náprstek, který pomáhal s organizací přednášek a
výstav českým cestovatelům. Z nich zřejmě nejznámější Emil Holub, po návratu ze své první
cesty do jižní Afriky v roce 1879 uspořádal velké množství přednášek nejen po Čechách, ale i
například v Rakousku. Cestovatelé chtěli představit českému obecenstvu exotické země,
jejich působení mělo osvětový, zábavný a konečně i finanční záměr. Ve skutečnosti výdělky
z přednášek většinou pokryly náklady na pořádání akce, ale nepředstavovaly vysoké finanční
zhodnocení.103
Oproti ostatním „profesionálním“ českým cestovatelům uspořádal Bohuslav Kroupa jen pár
přednášek v Praze a v Roudnici nad Labem. Jistou publicitu mu přinesly zprávy v novinách,
které informovaly čtenáře o příjezdu malíře po osmi letech z ciziny. V tisku pak také byly
publikovány články o jeho přednáškách.104 Kroupa přednášel v horním sále Měšťanské
besedy a na Žofíně. Jeho přednášky se setkaly s úspěchem u obecenstva, které ale nebylo asi
příliš početné.105 O okolnostech a organizaci přednášky v Roudnici nad Labem napsal Kroupa
v dopisech svému příteli Ervínu Špindlerovi.106 Kroupa nebyl spokojený s organizací
přednášky, jejíž výtěžek, jak se domníval, měl připadnout spolku Říp. Místo i způsob mu
připadal nedůstojný a ani nechtěl s sebou brát své skici. Na přednášku se ale pečlivě
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připravoval, přemýšlel o tom, jaký úryvek z cest vybrat a chtěl přijet den před konáním
přednášky, aby viděl prostor a mohl zkoušet hlas. Nakonec přednášky přinesly Kroupovi jen
zklamání, jak napsal v dopisu z června 1880.107 Nedostalo se mu uznání, jaké očekával, a
prodělal i finančně. S hořkostí srovnává odezvu na své a Holubovy přednášky u českého tisku
a veřejnosti.
Stejné zklamání zřejmě Kroupa zažil, když chtěl v Čechách vydat svůj cestopis z osmiletého
putování po americkém kontinentu. Z dopisu Sobotkovi, který v té době redigoval Světozor,
vyplývá, že část rukopisu svého zamýšleného cestopisu v angličtině svěřil panu F. A.
Borovskému, který měl obstarat překlad do češtiny a nabídnout k uveřejnění Světozoru,
Osvětě a Lumíru. Ten ale nechal uveřejnit pouze neúplné útržky v Lumíru ve formě, s jakou
Kroupa nebyl vůbec spokojený. Nabídl Sobotkovi k otištění do Světozoru „Cesty po úžině
Panamské“ ve vlastním překladu a prosil pouze Sobotku o případné úpravy, jelikož po tak
dlouhé době v cizině si nebyl jistý správností své češtiny.
Jelikož tedy podmínky v Čechách vydání Kroupova cestopisu nepřály, vydal knihu
v Londýně roku 1890, tedy více jak deset let po návratu z Ameriky. Přestože se zachoval
neúplný rukopis jeho zápisků z cest, nelze tvrdit, že se jedná o deníkové zápisky. Kroupa si
mohl při psaní vypomoci také podklady k přednáškám a mapami svých cest, které na přání
Vojty Náprstka zaznamenal. V knize nejsou zřejmě všechny události líčeny přísně
chronologicky a nenalezneme zde ani konkrétní data, kdy k událostem došlo. V doslovu
dokonce píše, že výjimečně popsal zážitky někoho jiného. Text cestopisu tedy nelze brát jako
ryze faktografický, ale Kroupa se jistě snažil o co nejbarvitější popis svých dobrodružných
cest.
Pro svůj cestopis s názvem An Artist´s Tour a podtitulem Gleanings and Impressions of
Travels in North and Central America and the Sandwich Islands108 vytvořil třicet čtyři
ilustrací. Respektive třicet tři předlohových kreseb, protože pro ilustraci The Mirror lake, YoSemité Valley bylo použito fotografie. Ve frontispisu knihy se nachází první z ilustrací
Roughing it in the Sierras, a dangerous scramble [24], která zobrazuje Kroupu a jeho přítele
lezoucí po strmém okraji skály. Ilustrace měly přispět k oživení textu a tak Kroupa vybral
jednak motivy z různých částí amerického kontinentu a ostrovů, a pak některé vykreslující
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exotické a zajímavé prostředí [26-27]. Mezi ně patří A Chinese Joss House [25] zobrazující
vnitřek čínského chrámu zaplněný lidmi nebo na podobné téma In the Chinese Quarter of San
Francisco a A Chinese Opium Den. Další představuje obří kmen stromu Mammoth Tree, The
Father of the Forest, Calaveras Grove nebo hořící lávu v kráteru havajské sopky Kilauea.
Ostatní pak představují pohledy na krajinu, kterou Kroupa procházel, nebo obrazy lidí které
potkal. Zmizelou tvář amerického západu vidíme na ilustracích Prairie Schooners s dlouhou
karavanou osadníků putujících přes prérii nebo On the Trail zobrazující skupinu prérijních
indiánů na koních. Indiánský kmen Parashupatů u kterého Kroupa pobýval, zachytil na
ilustraci Encampment on the Plains. Mezi dalšími ilustracemi s indiánskou tematikou
nalezneme již zmíněný výjev Indian Cemetery [23]. Zde ovšem s několika přidanými detaily,
jako například trojice postav dětí u stromu. Ilustrace jsou zajímavé výběrem motivů kromě
několika s celkem běžným motivem krajinného výseku. Bohužel některé utrpěly tiskovou
kvalitou převodu. Mezi jednotlivými ilustracemi jsou výrazné rozdíly v technickém
provedení. Některé jsou velmi detailně a precizně vykresleny, jiné jsou pojaty více sumárně a
mají rozmazané kontury. Kresby z čínské čtvrti v San Franciscu byly patrně převedeny
formou dřevorytů a publikovány v českém tisku.
O vydání cestopisu informovaly české noviny,
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které zmiňovaly i pochvalné kritiky knihy

v zahraničním tisku. Pozitivní reakce na cestopis se objevily například v Daily Telegraph,
Scotsman a Times: „Mr. Kroupa tells his story in a naive and engaging style, and illustrates
it also with much grace and spirit.“
Kroupa na svém cestopisu pracoval po nocích.110 O ilustracích napsal, že některé nedopadly
tak dobře, jak by si přál, protože nakladatel upotřebil bez jeho vědomí a proti jeho vůli
lacinější reprodukce některých kreseb místo dřevorytin. Důvodem byla obava, že kniha bude
příliš drahá, prodávala se za jednu guineu. Zajímavé je, že Kroupovi záleželo hlavně na textu
knihy.
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6

Ilustrace v českých časopisech

V druhé polovině 19. století se ilustracemi do periodik v českém prostředí zabývali mnozí
malíři. Pro nedostatek zakázek nebo uplatnění jako například učitelé kreslení,111 se umělci
uchylovali k jinému zdroji příjmu. Nabízela se jim možnost pracovat pro česká ilustrovaná
periodika, kde zároveň mohli prezentovat svá díla široké veřejnosti. Mezi české ilustrované
časopisy té doby patřily Květy, Rodinná Kronika, Zlatá Praha a další. Pravděpodobně
nejúspěšnější byl obrázkový týdeník Světozor, který založil František Skrejšovský roku 1867.
Dalšími vydavateli byli Vojtěch Konstantin Mayerhofer (1877–1879), Primus Sobotka (1879–
1883) a František Šimáček (1883–1899).
Kroupovy ilustrace v českých časopisech lze v základu rozdělit na dvě etapy. První spadá do
konce šedesátých let, kdy publikoval zejména ve Světozoru, nejvíce ilustrací v roce 1868.
Druhá část Kroupových ilustrací byla zveřejněna po jeho návratu z Ameriky. Zajímavostí jsou
dvě ilustrace krajin z Kalifornie, které byly publikovány v červenci roku 1868, tedy ještě před
Kroupovou cestou do Ameriky. Pod vyobrazeními je výslovně uvedeno, že je Kroupa kreslil
dle fotografií.
Časopisy Světozor a Květy měly na přelomu 60. a 70. let stálý okruh přispívajících malířů,
kteří vytvářeli vlastní kresby, ale zpracovávali jako kreslíři i předlohy od jiných autorů pro
převedení do xylografie. Původní kresby zde publikovali žáci Haushofery krajinářské školy;
kromě Bohuslava Kroupy také Alois Bubák, Hugo Ullik nebo Julius Mařák. Náměty svých
kreseb mohli čerpat již ze zkušeností ze svých studijních let. Častými motivy byly pohledy na
české hrady a jejich ruiny [2], zámky a další významné budovy, výjevy z českých měst a
vesnic a krajiny. Tyto ilustrace doprovázely články o historii památných míst. Námětem pro
přejaté kresby byly často podobizny významných osobností (převážně podle fotografie) a
reprodukce starších uměleckých děl. 112
Bohuslav Kroupa v této době tvořil ilustrace různorodých námětů. Mimo již jmenovaných to
byly výjevy s cizí tematikou, které kreslil podle rytin. Ve Světozoru tak například publikoval
ilustraci Kybitka čili stan Kirgizův, pod níž je uvedeno, že ji kreslil Bohuslav Kroupa podle
rytiny Bran. Zaleského.113 Tyto ilustrace mohou sotva ukázat, jak dovedně se umělec dokázal
vyrovnat s předlohou nebo s jakou představivostí dokázal vytvořit kompozici. Některé, jako
111
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například Pusta uherská114 nejsou ani příliš propracované v detailech. V tomto konkrétním
případě u ilustrace není uvedeno, zda námět kreslil podle předlohové rytiny nebo „podle
přírody“ a výjev působí, že mohl být komponován jen na základě literárního popisu daného
prostředí. Přesvědčivější jsou ilustrace z Paříže, kde pobýval v 60. letech.115 Do uvedených
kategorií těžko zařaditelná je ilustrace s názvem Skon labutí,116 která doprovázela text básně
od neznámého autora.
Bohuslav Kroupa v té době dodával ilustrace i pro časopis Květy, který založil roku 1865
Vítězslav Hálek s Janem Nerudou. V roce 1868 byly v Květech publikovány Kroupovy
ilustrace, které jsou možná kvalitnější a zajímavější než ty, které se ve stejném roce objevily
ve Světozoru. Jednalo se především o krajinářské motivy a pohledy na hrady či zámky,
například panoramatický pohled na Malou Skálu. Některé z nich byly dokonce celostránkové.
Povedené dvě partie ze Šárky jsou ryze krajinářské motivy. Mezi méně zdařilé patří ilustrace
Svatojánské proudy na Vltavě, zobrazující rozbouřenou řeku s nepovedenými postavami
vorařů se silně zkreslenou perspektivou.
Do Rodinné kroniky117 přispěl Kroupa nejen ilustracemi, ale i šachovými úlohami, které se
obvykle tiskly na poslední stránce. O šachu v českých časopisech se píše ve Světozoru:
„Řádné pěstování šachu v rubrikách týdenních časopisů zahájeno u nás v Rodinné kronice,
redigované Nerudou roku 1864, kdež B.Kroupa a V.Vávra počali teoreticky vzbuzovati zájem
o hru šachovou původními pracemi“.118 Kroupova ilustrace Zimní dopravování dříví na
Šumavě doprovodila fejeton o přírodních krásách tohoto pohoří, ve kterém se autor zmiňuje i
o Kroupovi.119
Po Kroupově návratu z Ameriky v roce 1878 se jeho ilustrace, tentokrát doprovázené i
vlastními texty, opět objevily ve Světozoru. Kromě již zmíněných, byl publikován článek
„Mezi indiány v Severní Americe“ s ilustrací Lov medvědů.
V časopise Zlatá Praha vyšlo v roce 1884120 oznámení o vydávání reprezentativního
místopisného alba Čechy v sešitech. Konkrétně napsali o vydaném díle o Šumavě, na kterém
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se podílelo více autorů, mezi kterými byl uveden i Bohuslav Kroupa. Kresba Javor na
Šumavě [28] ze sbírky Památníku národního písemnictví by mohla být součástí tohoto cyklu.
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7

Profesorem v Edinburghu

Bohuslav Kroupa se po návratu z Ameriky v Čechách dlouho nezdržel a znovu odjel do
ciziny. 12. ledna 1879 poslal Vojtovi Náprstkovi první dopis z Londýna a v korespondenci
s Náprstkovými pokračoval během svého více jak dvacetiletého pobytu ve Skotsku až do roku
1905.121
Už na konci ledna 1879 napsal z Edinburghu a popsal okolnosti svého přijetí na skotskou
Fettes College. Na londýnské School of Art and Science v Kensingtonu se dozvěděl o
konkurzu na dvě místa profesora kresby a malby. Jedno na Free School of Art v Dublinu a
druhé na Fettes College v Edinburghu. Uchazeči se měli prokázat vysvědčením z londýnské
Royal Academy of Art nebo jiných anglických uměleckých škol. Ti, kdo absolvovali
umělecké školení v cizině, se museli podrobit zkoušce před komisí. Kroupa předložil některé
své práce a přihlásil se ke zkoušce, která probíhala celý den. Během zkoušky měl vytvořit
rychle navrženou kresbu uhlem dle antiky, rychlou skicu komponované večerní krajiny, tak
zvaný „Stimmungsbild“ v oleji hotový za čtyři hodiny a několik kontur kreslených olůvkem.
Kroupa měl radost, že místo profesora získal. Jeho zaměstnavatelem a posléze i přítelem byl
ředitel školy Dr. A. W. Potts. Edinburgh a Skotsko již znal z předchozích cest a těšil se na
výlety do skotských hor. Fettes College [31] popsal jako největší školní budovu své doby ve
Skotsku, stojící na návrší uprostřed zahrady s překrásnou vyhlídkou na město a okolí. Škola
byla postavena z peněz R. Ch. Fettese na obrovském pozemku a otevřena šest let předtím, než
na ni Kroupa nastoupil. Soukromá instituce byla v Kroupově době vyhrazena pouze
chlapcům, kterých tam studovalo více než dvě stě, z toho padesát na stipendium. Hlavní
budova školy byla postavena v neogotickém slohu, ovšem s dalšími vlivy, inspirací prý byly
architektovi i některé zámky ve Francii. Další čtyři budovy sloužily k ubytování žáků. Chlapci
mezi dvanácti a dvaceti lety měli všechny předměty jako na veřejných školách, a kromě nich
také moderní jazyky, hudbu, malbu a kreslení, jízdu na koni, plavání, šermování, tělocvik a
další. Kroupa měl v roce 1879 padesát šest žáků, z toho třináct nejpokročilejších vyučoval
malbě v pátek a v sobotu od dvou do tří odpoledne a další hodinu měl večer při plynovém
světle. Všechny dopoledne, celou středu a neděli měl volné. Pochvaloval si kreslírnu [32-33]
s dobrým světlem a značnou sbírkou sádrových odlitků soch a hlav, a také vzory krajin. Pro
malování pak bylo vyčleněno ještě zvláštní studio v horním patře. Kroupa také uvedl, že jeho
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plat činil 160 liber a plánoval si ještě jednou tolik vydělat prodejem obrazů a kreseb. V této
souvislosti uvedl, že prodal dva ze svých akvarelů za dvanáct a patnáct liber.
V únoru 1880 napsal o otevření každoroční umělecké výstavy Royal Scottish Academy:
„Mám tam jeden obraz. Jest to velmi nesnadné pro cizince tam dostat obraz, neboť jest to
skorem výhradně jen výstava výtvorů členů zmíněné Akademie, kteří neradi dopřejí místečka
obrazů neskotského umělce.“ Bohuslav Kroupa byl zapsán v seznamu vystavovatelů Royal
Scottish Academy Exhibition v roce 1880.122 V katalogu byly uvedeny pouze základní
informace. Jméno, malíř a jako jeho adresa Fettes College v Edinburghu. K vystavovanému
dílu pouze katalogové číslo 954 a nic neříkající název Foreground. Pokud by se jednalo o již
zmíněný obraz ze sbírky Náprstkova muzea s námětem ztroskotání parníku, je zvláštní, že
v katalogu nebyl uveden přesný název. Pokud zaslal v následujících letech další obrazy na
výstavu Royal Scottish Academy, pravděpodobně již nebyl tak úspěšný, neboť v seznamu
vystavovatelů z období jeho pobytu v Edinburghu je pouze záznam z roku 1880.
Ve sbírce Národní galerie v Praze se nachází Kroupova olejomalba s motivem blízkého okolí
Edinburghu. U obrazu s názvem Záliv Forth u Edinburgu [30] není uvedena přesná datace,
ale lze předpokládat, že ho vytvořil během pobytu v tomto městě. Formátem, použitím barev a
námětem je blízký olejomalbě ze sbírky Náprstkova muzea. Jen místo rozbouřeného moře je
zde záliv klidný a prázdný až na proutěný koš ve vodě, pár racků a lodě v pozadí.
V dopisu Sobotkovi z ledna 1881123, napsal v souvislosti s publikováním své ilustrace ve
Světozoru: „… Society of Painter–Etchers v brzku otevře výstavu leptaných kreseb, do které
hodlám (na vyzvání) některé moje práce zaslati, mezi nimi bezpochyby Jelena.“ V 80. letech,
během svého pobytu v Edinburghu, publikoval ilustrace a texty v českých ilustrovaných
časopisech. Motivy k nim čerpal buď ještě ze svých cest po Americe, nebo již z pobytu ve
Skotsku. Jiná další konkrétní díla, ať už dochovaná nebo ta o kterých by byla alespoň zmínka
v dokumentech, bohužel s Kroupovým „skotským“ obdobím nelze spojit.
V dopisech z Edinburghu si pravidelně stěžoval na skotské sychravé počasí a špatně
poživatelnou stravu. Několikrát změnil adresu, záleželo mu na dobrém osvětlení, které bylo
vhodné pro práci na obrazech. Přátelil se s několika českými krajany, v pozdějších letech
například s manželi Seidlovými, s kterými se pravidelně vídal. Měl ale i přátele mezi
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místními, kteří ho k sobě zvali na vánoční a novoroční svátky. Popsal také svou každoroční
cestu z Čech, kam se vracel v letních měsících během školních prázdnin. Část pobytu trávil
mezi svými přáteli v Praze, samozřejmě také u Náprstků. Zbytek prázdnin pobýval na
venkově, v Týně nad Vltavou žil jeho bratr s rodinou. Často také zajížděl do Karlových Varů,
kde se léčil. Zde se procházel ve společnosti přítele, malíře Josefa Huttaryho.
Kroupa podnikal různé výlety po Skotsku a Anglii a roku 1882 strávil čtyři týdny na Islandu,
kam se vydal na doporučení lékaře, že mořský vzduch posílí jeho zdraví. V roce 1887
procestoval Norsko a fejetony z tohoto cestování publikoval v českých novinách Politik.
Navštěvoval obrazárny a výstavy, například v roce 1887 výstavu Royal Jubilee Exhibition
v Manchesteru a o rok později International Exhibition Glasgow, kde pomáhal s vystavením
národních krojů, které tam zaslala paní Náprstková.
Kroupa plánoval skončit ve Fettes College již v roce 1894, nechtěl se vracet nadlouho do
Prahy, ale opět cestovat. Po smrti svého bratra Karla se tohoto úmyslu vzdal, aby mohl
finančně podporovat jeho rodinu.
Kroupa do časopisu Ladies´Journal o sobě napsal článek s názvem „The Christmas Reverie
of a lonely bachelor“. Přispíval také do školního časopisu Fettesian, například úvahou o
kresbě.124 V něm vyšel roku 1905 již zmíněný text barvitě líčící Kroupův dobrodružný život
[35]. V roce 1912 na Kroupu v tomto periodiku vzpomínali v krátkém nekrologu.
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Závěr života v Čechách a výstavy po roce 1912

V roce 1905 ukončil Bohuslav Kroupa své dlouholeté působení na edinburské Fettes College
a vrátil se do Prahy. Od 17. ledna 1906 byl již oficiálně přihlášen na adrese č. p. 1345 na
Královských Vinohradech s poznámkou že „v tomto domě bydlí pořád“. V soupisu obyvatel
uvedli jeho povolání profesor, svobodný, bez vyznání a v kolonce obec domovská Chicago,
Amerika.125 Z doby, kdy již pobýval na odpočinku, nemáme žádné zprávy o tom, že by
vystavil svá díla.
Bohuslav Kroupa zemřel 23. června 1912. Jeho nekrolog s fotografií vyšel ve Zlaté Praze.126
Ve své závěti127 odkázal značné finanční částky na dobročinné účely. Jednalo se o různé
spolky a instituce, Ústřední matici školskou, studentské koleje českých vysokých škol
pražských, Průmyslové muzeum „U Halánků“, nemocnici a sanatorium a penzijní fond
podpůrného spolku výtvarných umělců českých. Zajímavé je, že se ve své závěti označil za
„občana Svobodných Států Severoamerických meškající toho času ve svém rodišti Praze“.
V závěti odkázal veškerou uměleckou pozůstalost a knihy muzeu a knihovně Náprstkově.
Kromě prací, již zmíněných v předchozích kapitolách, se v Kroupově pozůstalosti nacházejí
jednoduše provedené, drobné kresby privátního charakteru. Tematicky zahrnují portréty nebo
akty žen, různé studie hlav, účesů a postojů a pár komických kresbiček. Některé kresby jsou
načrtnuty jen v obrysových linkách a lehce v určitých partiích vyšrafovány, jiné pečlivě a
velmi podrobně vyplněny šrafurou a stínováním.128
Ve 20. století se konalo několik výstav, na kterých byla vystavena díla Bohuslava Kroupy. Na
začátku roku 1913 uspořádalo kuratorium Náprstkova muzea ve staré budově „U Halánků“
výstavku Kroupových maleb a kreseb. K této příležitosti nechalo muzeum vytisknout leták se
stručným životopisem umělce, který se opět se zmiňuje o jeho dílech vytvořených pod vlivem
pobytu ve Francii. Zajímavé ale jsou další postřehy k vystaveným dílům: „V pracích, které
pak v Čechách dle motivů domácích provedl, jest patrno, jak dojmy technické hotovosti
z ciziny přinesené blednou…Na některých z pozdějších akvarelů jsou zřejmy stopy vlivu
krajinářského akvarelu anglického z 80. let minulého století. Poslední dobou přemaloval
Kroupa některé ze svých starších olejových maleb, a to nikoli k jejich prospěchu …
Kuratorium Náprstkova muzea bylo si při uspořádání výstavky plně vědomo různé kvality
125

NA, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 315, č. 150 a 151.
Zlatá Praha, 5. 7. 1912, č. 43, s. 524.
127
Archiv NM, fond Kroupa Bohuslav, 198B, opis poslední vůle z 5. 2. 1912.
128
Ibidem, 198B.
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vystavených prací…“ V závěru zmíněná rozkolísanost kvality Kroupových prací, platí i dnes
pro díla nám známá.
V roce 1951 se konala výstava Česká krajina XIX. století na Slovanském ostrově v Praze.
Výstavu spolupořádala Národní galerie a Svaz Československých výtvarných umělců v Praze
– Umělecká beseda. V katalogu129 k výstavě byla v seznamu vystavených prací uvedena také
Kroupova Rovinatá krajina, bohužel bez vyobrazení. U obrazu není uvedena datace, ale
znázorňoval motiv české krajiny, můžeme tedy uvažovat o díle vytvořeném v 60. letech 19.
století. Olejomalba na plátně byla součástí sbírky Národní galerie v Praze, ale v roce 1996
byla vydána v rámci restituce Waldesovy sbírky.
Kroupův obraz Rovinatá krajina byl vystaven také roku 1969 na výstavě Česká krajina
v Alšově jihočeské galerii.130
V roce 1974 byla uspořádána ve Valdštejnské jízdárně v Praze výstava Umění amerického
Západu, kterou spolupořádaly Ministerstvo kultury ČSR, Velvyslanectví Spojených států
amerických a Národní galerie v Praze. V prospektu k výstavě je z českých umělců, kromě
Mikoláše Alše a jeho cyklu Živly, zmíněn i Bohuslav Kroupa. Pořadatelé tu stručně
prezentovali jeho životopis a zajímavá je zmínka, že Aleš nejen znal Kroupovo dílo, ale že
navštěvoval i jeho přednášky po návratu z Ameriky. Bohužel, ale chybí informace, zda
součástí výstavy byly i některé Kroupovy práce. Uvažovat lze o akvarelech z prostředí
Ameriky, které vlastnila Národní galerie.
V katalogu131 Česká kresba 19. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě byla
uvedena Kroupova akvarelová kresba s názvem Národopisná studie.
V roce 1988 se konala v galerii Mánes výstava k 125. výročí založení Umělecké besedy.
V seznamu vystavený prací v katalogu vydaném k výstavě132 se objevilo také jméno
Bohuslava Kroupy a jeho akvarel Vnitřek lesa, zde datovaný do roku 1875.
Po roce 2000 byly vystaveny dvě Kroupovy olejomalby v Galerii Kroupa v Litomyšli. V roce
2011 obraz Horská krajina ze sbírky Národní galerie v Praze a v roce 2016 obraz ze
soukromé sbírky s názvem Řeka v hornaté krajině [7], datovaný do doby kolem roku 1880.
129

Eva Ročáková, katalog výstavy Česká krajina XIX. století, Praha 1951.
V.V.Štech, Ladislav Kessner, katalog výstavy Česká krajina, Hluboká nad Vltavou, 1969.
131
Vilém Jůza, Česká kresba 19. století, ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava
1987.
132
Jiří Kotalík, katalog výstavy Umělecká beseda. K 125. výročí založení, Praha 1988.
130
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Milan Dospěl v katalogu k výstavě uvedl, že charakter zobrazené krajiny spíše než evropské
odpovídá svým pojetím přírodě, kterou Kroupa poznal na svých cestách v Severní Americe.133

133

Milan Dospěl, katalog výstavy Haushoferova krajinářská škola, Litomyšl 2016, s. 78–79.
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Závěr

Závěrem své práce zčásti shrnuji hlavní fáze Kroupova života a složky jeho uměleckého
působení, jež zasazuji do některých širších souvislostí, a zčásti zde uvádím svá hlavní zjištění.
Předložená práce je první kritickou monografií tohoto umělce a cestovatele sestavenou na
základě dostupných poznatků. Neúplnost dnešního poznání tvorby a působení Bohuslava
Kroupy byla způsobena jeho častými pobyty mimo vlast, což samo o sobě vedlo k jeho
dosavadnímu neurčitému hodnocení v českém odborném prostředí.
Ve své době však nebyl Kroupa nikterak neúspěšný – právě naopak. Jeho úspěchy přitom
zřetelně souvisí s jeho napojením na okruh českých intelektuálních elit, reprezentovaných
v jeho případě zvláště průkazně úzkými styky i spoluprací s Janem Nerudou a Vojtou
Náprstkem v dobových kulturních institucích a médiích. Kroupovy úspěchy jako malíře a
ilustrátora na začátku jeho profesní dráhy v Čechách charakterizují jednak nákupy jeho
obrazů při slosování z výstav umění pořádané Krasoumnou jednotou, jednak první ilustrované
vydání Máchova Máje. Výběr jeho obrazů pro slosování z pražské výroční výstavy byl
úspěchem, jelikož tento výběr byl všeobecně značně úzký. Slosování s sebou však nesla
okolnost, že vylosovaná díla putovala do rukou některého z početných akcionářů spolku
pořádajícího výstavu, včetně akcionářů zahraničních. Na tento úspěch však Bohuslav Kroupa
nenavázal svou specializací na dráhu malíře krajináře, přestože malování po zbytek svého
aktivního života neopustil. Důvodů k tomu mohlo být více. Mezi jiným i to, že jen málo z
výraznějších malířských osobností z Haushoferovy krajinářské školy se dokázalo uživit
výlučně tímto způsobem.
Ve stejné době, od poloviny 60. let 19. století, se Kroupa úspěšně zapojil rovněž do vlny
české časopisecké i knižní ilustrace a tento úspěch předznamenal i jeho pozdější kariéru
v zahraničí. Bohuslav Kroupa byl zdatným ilustrátorem, který přes své krajinářské školení
dokázal vytvořit ilustrace i s velmi rozdílnými náměty. Například už při ilustracích Máje se
dokázal přizpůsobit dobovému chápání Máchy. Přesto těžištěm jeho tvorby zůstaly obrazy
krajin. Jeho nadšení pro poznávání cizích zemí a kultur se nutně odrazilo i v jeho malířském
díle. Při svém zakotvení v městském prostředí stále vyhledával možnost pobývat v přírodě a
zachycovat ji v nejrůznějších podobách.
Kroupovo putování po světě a pobyty v něm jsou předznamenány už jeho studijními cestami
po absolvování pražské akademie umění, jež ovšem patřily ke zvyklostem umělců, a krajinářů
48

zejména. Tuto zvyklost však Kroupa přesáhl v mnohém ohledu. Patřil k oněm umělcům
českého původu, kteří větší část svého aktivního života strávili v zahraničí, a přitom se na
závěr života usadili v Praze. Patrně zcela mimořádné je v tomto srovnání rozpětí jeho cest a
pobytů, zasahující zejména země Velké Británie a Ameriku, kde během osmi let procestoval
kontinent od Kanady po Mexiko.
Amerika byla v Kroupově době zdrojem fantazií i reálných aspirací Evropanů včetně Čechů.
Zde stojí za zmínku i Kroupova vizualizace domorodé severní Ameriky v českých
ilustrovaných časopisech, na níž bezprostředně navázal Mikoláš Aleš. Tuto známou okolnost
jsem mohla doplnit záznamem Kroupovy komunikace s redaktorem Světozoru naznačující i
malířovy ambice na literárním poli. Kroupa jistě nepatřil k okruhu předních českých
cestovatelů-badatelů, kteří historicky významně přispěli k poznání života dosud málo
prozkoumaných částí světa. Nicméně se v zahraničním a zvláště v českém prostředí značně
zasloužil o prohlubování obrazu světa. To vlastně patřilo k hlavní linii jeho kariéry, jak to
dokládá jednak Kroupovo osvětové působení v Praze, jednak vydání jeho vlastního
ilustrovaného cestopisu. Jeho hlavní kvalifikací byla přitom značná kreslířská dovednost;
kreslení i v době rozšířené fotografické dokumentace zemí a krajin patřilo stále k základním
položkám vizualizace různých částí světa.
Role učitele kreslení, v níž se Kroupa uplatnil už v Praze, patřila k základním zdrojům obživy
mnoha výtvarníků. Výjimečné je však v českém kontextu Kroupovo pětadvacetileté působení
v této roli na soukromé škole v Edinburghu. Kroupovo usídlení se ve Skotsku rámcově
odpovídá historickému podílu britských ostrovů na novodobém hnutí krajinářství i evropsky
významné vlně skotské krajinomalby v době tamního Kroupova působení. Bohuslav Kroupa
jako malíř sice zřejmě nikdy nerozvíjel moderní trendy krajinomalby, ale samotné jeho
působení v centru intelektuálního napětí mezi atrakcemi vlasti a dalekých končin je kulturněhistoricky příznačné.
Bez hlubšího významu není ani závěrečná fáze Kroupova života a působení. Bohuslav Kroupa
i tehdy svými dary a odkazy určenými různým institucím sledoval nejlepší příklady tehdejší
české kulturní elity při šíření obrazu světa v národním prostředí.
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Soupis díla Bohuslava Kroupy

Tento soupis představuje základní přehled děl Bohuslava Kroupy, která se mi podařilo
dohledat.
Díla prezentovaná na výstavách Krasoumné jednoty134
•

1856, Die ruine Klingenberg an der Moldau, olejomalba, číslo katalogové položky
245, neprodáno.

•

1857, Partie am Plöckensteinersee im Böhmerwalde, olejomalba, číslo katalogové
položky 83, neprodáno.

•

1857, Landschaft - motiv aus dem Böhmerwalde, olejomalba, číslo katalogové
položky 364, dílo koupené pro losování.

•

1858, Partie aus der ruine Kunětic, olejomalba, číslo katalogové položky 71,
neprodáno.

•

1858, Partie aus der todten aue im Böhmerwalde, olejomalba, číslo katalogové
položky 364, neprodáno.

•

1859, Landschaft, olejomalba, číslo katalogové položky 366, dílo koupené pro
losování.

•

1860, Motiv aus dem Sudetengebirge, olejomalba, číslo katalogové položky 25, dílo
koupené pro losování.

•

1862, Waldlandschaft, olejomalba, číslo katalogové položky 31, dílo koupené pro
losování.

•

1867, Waldpartie bei Kokořin, olejomalba, číslo katalogové položky 63, neprodáno.

Díla ve veřejných sbírkách
•

(60. léta 19. století), Horská krajina, olej, plátno, 28 x 21,5 cm, Národní galerie
v Praze, inv.č. O 5087, získáno roku 1928.

•

(60. léta 19. století), Národopisná studie, tužka, akvarel, papír, 24,7 x 36,4 cm, Galerie
výtvarného umění v Ostravě, inv.č. Gr 2475, získáno v letech 1952–1983.

•

70. léta 19. století, Redwood Forest in California (Vnitřek lesa), akvarel, kvaš, olej,
papír, 158 x 246 mm, Národní galerie v Praze, inv.č. K 18293.

134

Lucie Vlčková (pozn. ), s. 256 - 257, 259 - 260, 264, 267, 276.
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•

(80. léta 19. století) Javor na Šumavě, perokresba, papír, 99 x 122 mm, Památník
národního písemnictví, inv.č. IK 1575, sign. vlevo dole B.Kroupa, nad tím Javor na
Šumavě.

•

80. – 90. léta 19. století, Záliv Forth u Edinburgu (V zálivu Yarthském), olej, lepenka,
25,5 x 46,5 cm, Národní galerie v Praze, inv.č. O 17112, (převedeno roku 1963 na
ÚVKSČ, roku 1991 převedeno zpět do NG od Pragoservisu).

Náprstkovo muzeum
•

50. – 70. léta 19. století, konvolut třiceti pěti kreseb, tužka, akvarel, papír.

•

70. – 80. léta 19. století, konvolut ilustrací z českých a zahraničních periodik

•

1873 a 1890, konvolut knižních ilustrací a jejich fotografií

•

1877 Rio Gila – Arizona; Yuma Arizona; Cree Indians Lake Winnipeg Manitoba;
Lake Winnipeg Manitoba, tužka, akvarel, papír.

•

před rokem 1880, Ztroskotání parníku „Atlantic“ v úžině Belle-Isle-ské na pobřeží
Labrador-ském, olej, lepenka, signováno.

•

konvolut drobných kreseb privátního charakteru

Díla v soukromých sbírkách
•

(60. léta 19. století), Rovinatá krajina, olej, plátno, 16,5 x 40 cm, (původně ve sbírce
Národní galerie v Praze, inv.č. O 1853, 1996 vydáno v rámci restituce Waldesovy
sbírky).

•

70. léta 19. století, Průsmyk Sierra, akvarel, (původně Národní galerie v Praze, vydáno
v rámci restituce Waldesovy sbírky).

•

kolem roku 1880, Řeka v hornaté krajině, olej, plátno, 49 x 74 cm, (roku 2016
vystaveno v Galerii Kroupa v Litomyšli).

Knižní ilustrace
•

1865, 1. ilustrované vydání básně Máj od Karla Hynka Máchy, šest kreseb s iniciálami
na začátku zpěvů a intermezz, převedeno do rytin.

•

1873, 1. vydání knihy Ocean to Ocean. Sandford Fleming´s Expedition through
Canada in 1872 od Geoge M. Granta. Celkem dvacet pět ilustrací, z toho třináct podle
fotografií.
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•

1890, Kroupův vlastní cestopis An Artist´s Tour. Gleanings and Impressions of
Travels in North and Central America and the Sandwich Islands. Celkem třicet čtyři
ilustrací (z toho jedna fotografie).

Ilustrace v českých periodikách
Světozor:
•

1867, Zříceniny hradu Frydštejna, 29. 11. 1867, č. 21, s. 208

•

Krajina při měsíci, 13. 12. 1867, č. 23, s. 224

•

Zříceniny hradu Jenštejna, 28. 12. 1867, č. 25, s. 243

•

1868, Lázně císaře Juliána a Hotel de Cluny v Paříži, 7. 2. 1868, č. 6, s. 58

•

Nádvoří na Hoře Kunětické, 28. 2. 1868, č. 9, s. 84

•

Posvátný strom Kirgizův a Hřbitov Agaspejarský na stepi Kirgizské,
28. 2. 1868, č. 9, s. 85

•

Hrob Kirgiza a Jezero Džalangač na stepi Kirgizské, 4. 3. 1868, č. 10, s. 95

•

Zátoka Novo-Petrovská na Chvalinském moři, 17. 4. 1868, č. 16, s. 156

•

Kybitka čili stan Kirgizův, 24. 4. 1868, č. 17, s. 166

•

Zelená hora v Čechách, dvě ilustrace, 12. 6. 1868, č. 24, s. 238

•

J.Husa a Jeronyma Pražského pomník na místě jich upálení u Kostnice,
3. 7. 1868, č. 27, s. 264

•

Zříceniny hradu Valdeka u Hořovic, 17. 7. 1868, č. 29, s. 285

•

Krajina v Kalifornii, dvě ilustrace, 24. 7. 1868, č. 30, s. 292

•

Cuvierův cedr v Jardin des plantes v Paříži, 31. 7. 1868, č. 31, s. 303

•

Hrad Střela a Hrad Radina, 14. 8. 1868, č. 33, s. 322

•

Poutníci u kapličky v hájemství Tusetském v Šumavě, 21. 8. 1868, č. 34, s. 329

•

Zámek Tovačovský na Moravě, 4. 9. 1868, č. 36, s. 347

•

Skon labutí, 4. 9. 1868, č. 36, s. 350

•

Pohled na Javor a okolní Šumavu; Brtnice na Moravě, 18. 9. 1868, č. 38, s. 362

•

Pusta uherská, 9. 10. 1868, č. 41, s. 390

•

1878, Pobřeží Labradorské, 17. 9. 1878

•

Indiánské pohřebiště, 22. 11. 1878

•

1879, Požár v prérii, 17. 1. 1879

52

Květy:
•

1868, Kušvarda nad zlatou stezkou v Šumavě, 12. 3. 1868, č. 11, s. 84

•

Malá Skála, 30. 7. 1868, č. 31, s. 244

•

Brána na Bezdězi, 6. 8. 1868, č. 32, s. 249

•

Hrad Ojvín v Lužici, 3. 9. 1868, č. 36, s. 284

•

Svatojánské proudy na Vltavě, 8. 10. 1868, č. 41, s. 324

•

Hankovo divadlo v Králové dvoře, 15. 10. 1868, č. 42, s. 329

•

Nádvoří Střekova na Labi, 29. 10. 1868, č. 44, s. 348

•

Prameny Vltavy, 19. 11. 1868, č. 47, s. 372

•

1869, Zámek Chillonský, 10. 6. 1869, č. 23, s. 184

•

Partie ze Šárky: 1. Šárka střední, 24. 6. 1869, č. 25, s. 196

•

Partie ze Šárky: 2. Šárka divoká, 24. 6. 1869, č. 25, s. 197

•

Zámek Waldsteinův v Třebíči na Moravě, 8. 7. 1869, č. 27, s. 212

•

Tábor na Mužském, celostránková ilustrace, 12. 8. 1869, č. 32, s. 253

•

1881, Pohled na Skalné hory, ilustrace přes dvě stránky, 11. 1881, č. 11, s. 568–9

•

Krajina u řeky Thompsonovy, celostránková ilustrace, 11. 1881, č. 11, s. 571

Rodinná kronika:
•

1864, „Nové aleje“ v Praze, č. 3, s. 33

•

Vnitřek pařížské Besedy české, č. 85, s. 81

•

Zimní dopravování dříví na Šumavě, č. 99, s. 245

Ilustrace v zahraničních periodikách
Canadian Illustrated News: sedmdesát tři ilustrací publikovaných v rozmezí od 2. 12. 1971 do
23. 8. 1973
V posledních letech se na aukcích objevilo pár děl připisovaných Bohuslavu Kroupovi. Tato
díla jsem neměla možnost vidět, pouze reprodukce prezentované většinou na webových
stránkách jednotlivých aukčních galerií. Nemohu tedy posoudit, zda se opravdu jedná o díla
Bohuslava Kroupy.
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